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20 DECEMBER 2018

Right to Challenge krijgt impuls
Het kabinet stelt maatregelen in het vooruitzicht die gemeenten ondersteunen om inwoners meer zeggenschap te geven
over hun leefomgeving. Hieronder valt een modelverordening Right to Challenge, op te stellen door de VNG. Lees verder

Nieuws
20 december 2018

Blog Omgevingswet: Aan de knoppen draaien
Om de Omgevingswet lokaal in te voeren zijn nog volop keuzes te maken.
Keuzes die betrekking hebben op ambities, doelen, aanpak, invulling en tempo.
De gemeenteraad is aan zet om die keuzes te maken en daarmee de richting te
bepalen, met andere woorden 'aan de knoppen te draaien'.
Lees verder

20 december 2018

Omgevingswet: nieuw elan voor de democratie
De invoering van de Omgevingswet gaat hand in hand met de vernieuwing van
de lokale democratie. Het symposium Omgevingswet & Democratie voor
raadsleden ging daarover en ook over de veranderende rol van de
gemeenteraad. Alles staat nu beknopt in een folder ter inspiratie.
Lees verder

20 december 2018

Noord-Holland: ‘Personaliseren biedt kansen’
Burgemeesters, wethouders, gemeentesecretarissen, griffiers en raadsleden uit
Noord-Holland spraken op 10 december in het stadhuis van Haarlemmermeer
mee over de Meerjarenvisie gemeenten 2020-2024. Futuroloog Wim de Ridder
schetste de toekomst.
Lees verder

19 december 2018

Terugblik VNG-commissie Raadsleden en
Griffiers december
De VNG-commissie Raadsleden en Griffiers kwam donderdag 6 december
bijeen om onder andere te spreken over thema’s als ondermijning, het
programma Democratie in Actie en het herziene beleidskader voor gemeentelijke
herindelingen.
Lees verder

19 december 2018

Nieuwe modules in digitale leeromgeving
raadsleden
Timemanagement, snellezen en informatie structureren zijn vaardigheden waar u
als raadslid niet zonder kunt. Daarom zijn over deze onderwerpen nieuwe
modules en e-learnings te vinden in de (digitale) leeromgeving voor raadsleden.
Lees verder

19 december 2018

VNG Agenda 2019: lokale, nationale &
internationale ambities
We zijn klaar voor het nieuwe jaar! Op 6 december 2018 stelde het bestuur de
VNG Agenda 2019 vast. Voor de thema’s sociaal domein, fysiek domein, lokaal
bestuur en informatiesamenleving en digitalisering zijn de strategische doelen
waar we in 2019 het verschil willen maken uitgewerkt.
Lees verder

14 december 2018

Wieke Paulusma: ‘Wat jij zegt is relevant’
Wat drijft een wethouder, burgemeester en gemeentesecretaris? Voor Wieke
Paulusma, gemeenteraadslid in Groningen, is dat ruimte geven aan
burgerinitiatieven: ‘Zien we het eigenlijk wel als zo’n beweging op gang komt, en
áls we het zien: wat doen we er dan mee?’
Lees verder

14 december 2018

Hulp uit sociaal netwerk, betaald met pgb: nieuwe
regeling
Hoe kan de verstrekking van vergoedingen voor informele hulp uit een pgb zo
worden geregeld dat niet onbedoeld een arbeidsrelatie ontstaat? Een op 10
december gepubliceerde ministeriële regeling voorziet in een structurele
oplossing. In een ledenbrief geven we hierover uitleg.
Lees verder

14 december 2018

Bijeenkomsten over de Wmo-uitspraken CRvB
De Centrale Raad van Beroep (CRvB) deed onlangs Wmo-uitspraken met
belangrijke gevolgen voor het inkoop- en toegangsbeleid van gemeenten. De
VNG organiseert samen met NDSD, VWS en de landsadvocaat Pels Rijcken
twee bijeenkomsten naar aanleiding van deze uitspraken.
Lees verder

14 december 2018

Derde aflevering Nieuwsbrief Zorg + Veiligheid
Vandaag verscheen het derde nummer van de VNG-nieuwsbrief Zorg +
Veiligheid. Hierin aandacht voor: het programma 'Geweld hoort nergens thuis',
Scheiden zonder schade, de aanpak van radicalisering, de Zorg- en
Veiligheidshuizen en meer.
Lees verder

12 december 2018

Nog steeds geen duidelijkheid over amendement
Omtzigt
In de Tweede Kamer is het Belastingplan 2019 geamendeerd door Pieter
Omtzigt (CDA). Hierdoor krijgen gemeenten de vrijheid voor
sportaccommodaties, dorpshuizen en andere 'instellingen van sociaal belang' het
woningtarief voor de ozb te rekenen in plaats van het vaak hogere tarief voor
niet-woningen.
Lees verder

12 december 2018

Nieuwe versie VNG modelregeling rechtspositie
college & raad
Per 1 januari 2019 treedt het integrale rechtspositiebesluit voor alle decentrale
politieke ambtsdragers in werking. In januari komt de VNG met een nieuwe
modelregeling voor de rechtspositie van college en raad.
Lees verder

10 december 2018

Groot aantal gezondheidsdata nu toegankelijk via
app
De Gezondheidsenquête die GGD’en, RIVM en CBS iedere vier uitvoeren, levert
een grote hoeveelheid informatie op over de gezondheidstoestand van
Nederlanders. Een aantal gegevens wordt getoond in de Gemeentelijke Monitor
Sociaal Domein en op de dashboards van Waarstaatjegemeente.nl.
Lees verder

10 december 2018

Van Zanen: een kostenneutrale overstap naar
aardgasvrij
De VNG gaat voor een kostenneutrale overstap op een gasloos huishouden. Dat
vertelde VNG-voorzitter Jan van Zanen aan de Telegraaf.
Lees verder

7 december 2018

Aanpassing (onkosten)vergoedingen politieke
ambtsdragers
Per 1 januari 2019 vindt weer de jaarlijkse aanpassing van de bezoldigingen en
(onkosten)vergoedingen van burgemeesters, wethouders, raads- en
commissieleden plaats. De wijzigingen staan in de eindejaarsciruclaire van het
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Lees verder

6 december 2018

Workshop Deep Democracy tijdens
Bestuurdersdag
Deep Democracy is een effectieve, krachtige manier van dialoog en
besluitvorming die over de hele wereld wordt toegepast. Tegenstellingen en
verschillen van inzicht worden helder gemaakt en onderliggende motieven en
gevoelens komen boven water.
Lees verder

5 december 2018

Routekaart voor innovatieve
financieringsinstrumenten
Wat zijn nieuwe, innovatieve manieren om maatschappelijke projecten te
financieren? Welke voordelen levert het werken met een revolverend fonds op?
Hoe richt u een prijsvraag in? Kunt u ook netwerken subsidiëren? Of met
crowdfunding private cofinanciering van projecten realiseren?
Lees verder

3 december 2018

Workshop Democratie in Actie op Bestuurdersdag
De deelnemers aan de workshop 'Democratie in Actie' tijdens de VNG
Bestuurdersdag kwamen ook letterlijk in actie. Onder (bege)leiding van Jornt van
Zuylen zochten ze de hoeken en gaten van de democratische opgaven in hun
eigen gemeente op.
Lees verder

3 december 2018

Gelderland zet in op aanpak ondermijning en
datasturing
Burgemeesters, wethouders en raadsleden praatten op 20 november in het
stadhuis van Arnhem mee over de VNG Meerjarenvisie gemeenten 2020-2024.
Bestuurlijke ondermijning, datasturing en ethische opgaven staan op de
Gelderse agenda.
Lees verder

30 november 2018

Besluiten BALV over moties financiën sociaal
domein
De Buitengewone ALV (BALV) van de VNG besprak vanmiddag zeven moties
over (de financiën in) het sociaal domein. Hieronder waren de vier door de ALV
van 27 juni jl. aangenomen moties, daarnaast waren voor de BALV drie nieuwe
moties ingediend.
Lees verder

30 november 2018

Hoe is er gestemd tijdens de BALV 2018?
Tijdens de BALV van 30 november hebben de leden over verschillende
onderwerpen gestemd zoals de randvoorwaarden klimaatakkoord en de
geschillencommissie Sociaal Domein. Daarnaast zijn ook een paar moties in
behandeling genomen.
Lees verder

30 november 2018

Kriens in gesprek over coalities, energie en
dienstverlening
Tijdens de Bestuurdersdag stond Jantine Kriens, algemeen directeur VNG, stil bij
drie thema’s: coalitieonderhandelingen, klimaat energie en dienstverlening.
Waarom deze thema’s en wat werd er besproken?
Lees verder

29 november 2018

Friesland: veel meer delen en leren van elkaar
Burgemeesters, wethouders en raadsleden praten op 13 november in Sneek
over Friese thema’s die niet mogen ontbreken in de Meerjarenvisie gemeenten
2020-2024. Een terugkerend geluid is dat Friese gemeenten meer en beter
kunnen leren van elkaar en van gemeenten in andere regio’s.
Lees verder

29 november 2018

Zeeland: Geïsoleerd, maar kansrijk
Burgemeesters, wethouders en raadsleden spraken op 14 november in
Vlissingen over Zeeuwse thema’s die niet mogen ontbreken in de Meerjarenvisie
gemeenten 2020-2024. Centraal staan: energie en klimaat, de inclusieve
samenleving én de informatiesamenleving.
Lees verder

Bijeenkomsten
6 februari 2019

Bijeenkomst: Meerjarenvisie gemeenten 2020-2024 (Limburg)
Samen met gemeenten gaan we in kaart brengen wat de belangrijkste thema's voor de komende jaren zijn en wat deze
betekenen voor de rol van het lokaal bestuur. Met als uiteindelijke doel: een nieuwe meerjarenvisie van gemeenten voor
2020-2024.
Lees verder

31 januari 2019

Bijeenkomst: Meerjarenvisie gemeenten 2020-2024 (Flevoland)
Samen met gemeenten gaan we in kaart brengen wat de belangrijkste thema's voor de komende jaren zijn en wat deze

betekenen voor de rol van het lokaal bestuur. Met als uiteindelijke doel: een nieuwe meerjarenvisie van gemeenten voor
2020-2024.
Lees verder

29 januari 2019

Bijeenkomst: Meerjarenvisie gemeenten 2020-2024 (Brabant)
Samen met gemeenten gaan we in kaart brengen wat de belangrijkste thema's voor de komende jaren zijn en wat deze
betekenen voor de rol van het lokaal bestuur. Met als uiteindelijke doel: een nieuwe meerjarenvisie van gemeenten voor
2020-2024.
Lees verder

22 januari 2019

Bijeenkomst: Meerjarenvisie gemeenten 2020-2024 (Drenthe)
Samen met gemeenten gaan we in kaart brengen wat de belangrijkste thema's voor de komende jaren zijn en wat deze
betekenen voor de rol van het lokaal bestuur. Met als uiteindelijke doel: een nieuwe meerjarenvisie van gemeenten voor
2020-2024.
Lees verder

18 januari 2019

Studiedag: Velp als proeftuin voor de ouderenzorg
In Velp (gemeente Rheden) is het aandeel (hoog)bejaarden onder de bevolking nu al net zo groot als verwacht wordt in
Nederland over 20 jaar. Dat maakt het dorp tot proeftuin voor de vraag hoe de ouderenzorg in de toekomst moet worden
georganiseerd bij een hoog niveau van vergrijzing.
Lees verder

17 januari 2019

Atriumlezing: Nieuwe technologieën en het openbreken van “black boxes”
Nieuwe technologische zijn vaak ingewikkeld om uit te leggen. Tijdens de atriumlezing van 17 januari werpt Marleen Stikker,
directeur van Waag, een licht op deze “black boxes” en wat ze betekenen voor lokale overheden.
Lees verder

17 januari 2019

Bijeenkomst: Maak nu werk van de circulaire economie!
De overheid is er duidelijk over: in 2050 is onze economie 100% circulair. Bent u benieuwd wat dit betekent voor uw
gemeente? Wat de voordelen zijn? Welke rol kan uw gemeente spelen in een circulaire economie?
Lees verder

Over de Raadsledennieuwsbrief
U ontvang deze nieuwsbrief omdat u raadslid of griffier bent (volgens het relatiebeheersysteem van de VNG)
of omdat u zich heeft aangemeld. Voor vragen: mail naar info@vng.nl
Klik hier om u af te melden voor de raadsledennieuwsbrief.

vng.nl/raadsleden

