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Raadsledennieuwsbrief

29 MEI 2019

Reactie Jan van Zanen op kabinetsbrief jeugdzorg en GGZ
‘Dankzij de inzet van vele vertegenwoordigers van gemeenten en de VNG is het kabinet tot het inzicht gekomen om de
komende jaren zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de wens om onze inwoners niet de dupe te laten worden van de
tekorten in de jeugdzorg.'
Aldus VNG-voorzitter Jan van Zanen afgelopen maandag in reactie op de brief van het kabinet aan de Tweede Kamer en de
VNG over de tekorten in jeugdzorg en de GGZ. De brief is een antwoord op de open brief en oproep van gemeenten, eerder
deze maand. We bespreken het antwoord van het kabinet met de leden tijdens de ALV op 5 juni. Lees verder

Nieuws

29 mei 2019

Blog Omgevingswet: Gewoon
Regelmatig geeft Pascale Georopoulou aan gemeenteraden presentaties over
de Omgevingswet. Uiteraard besteedt ze daarbij aandacht aan de veranderingen
in bevoegdheden en hoe het straks gaat werken, maar: 'de lokale mores blijven
doorslaggevend.'
Lees verder

29 mei 2019

Workshop voor raadsleden over risicosturing
Welke risico's liggen er in het publieke domein? Hoe is hierop te sturen? Wat
kunt u doen om met de raad scherp aan de wind te varen? Hoe werkt de
risicoparagraaf in de begroting? Wat is eigenlijk weerstandsvermogen en wat
kan ik als raadslid hiermee?
Lees verder

28 mei 2019

Oproep aan raden: 'Stel kaders op voor
bewonersinitiatieven'
'Stel duidelijke kaders op voor initiatiefnemers.' Deze oproep aan
gemeenteraden deed Thijs van Mierlo, directeur van het Landelijke
Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA), tijdens de
Inspiratiebijeenkomst Aan de slag met Right to Challenge op 7 mei in Utrecht.
Lees verder

24 mei 2019

Preadvies VNG-bestuur over ingediende moties
ALV 5 juni
Voor de ALV van 5 juni zijn drie moties ingediend. Het preadvies van het VNGbestuur aan de leden is om deze moties over te nemen. Ook informeert het
bestuur u over het overleg met het kabinet rondom de motie 'Stevige structurele
afspraken sociaal domein II’ die is aangenomen op de BALV in 2018.
Lees verder

22 mei 2019

Nieuwe online tool: Europese subsidie per
gemeente
Een online tool brengt voor elke gemeente in kaart hoeveel Europees
subsidiegeld per inwoner beschikbaar is gesteld. Zoeken op thema is ook
mogelijk.
Lees verder

13 mei 2019

Meerjarenprogramma Gezamenlijke
Gemeentelijke Uitvoering
Gezamenlijk werken aan uitvoeringskracht is voor gemeenten noodzakelijk om
tegemoet te kunnen komen aan de verwachtingen van inwoners, bedrijven,
gemeentelijke organisaties en bestuurders. Daarom kozen gemeenten in 2017
voor Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU).
Lees verder

10 mei 2019

Klimaatakkoord: ledenbrief en bijeenkomsten in
aanloop ALV
Op de agenda van de Algemene ledenvergadering van de VNG op 5 juni staat
onder meer het Klimaatakkoord. Het kabinet heeft op dit moment nog geen
besluit genomen over het Klimaatakkoord. Het concept-Klimaatakkoord dat 21
december 2018 is gepresenteerd, is doorgerekend door de planbureaus.
Lees verder

8 mei 2019

Agenda en stukken ALV 5 juni
De agenda en de stukken van de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de
VNG staan online. De ALV is op woensdag 5 juni in Barneveld, tijdens de tweede
dag van het VNG Jaarcongres 2019.
Lees verder

3 mei 2019

Nieuwe modellen voor ambtelijke bijstand, griffie
De oude modelverordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning en oude
de modelinstructies voor de griffier en de secretaris zijn kritisch bezien en waar
mogelijk en nodig aangepast. Dit heeft geleid tot geheel nieuwe modellen.
Lees verder

1 mei 2019

Antwoord op Kamervragen Amendement Omtzigt
en advies VNG
Minister Ollongeren (BZK) heeft de vragen beantwoord van Tweede Kamerlid
PIeter Omtzigt over zijn eigen amendement dat het OZB-woningtarief mogelijk
maakt voor 'instellingen van sociaal belang'. De minister gaat met de VNG op
zoek naar mogelijke en wenselijke oplossingen.
Lees verder

Bijeenkomsten
25 september 2019

Nacht van de Integriteit
Na de succesvolle edities van 2017 en 2018 organiseert de VNG samen met zijn partners ook in 2019 weer de Dag en
Nacht van de Integriteit. Deze zijn dit jaar op 25 en 26 september en vormen hét jaarcongres over integriteit en
integriteitsbevordering in de publieke sector.
Lees verder

31 augustus 2019

Democratiefestival: dag 2
Op het Democratiefestival vieren en ervaren we de democratie. Dat we in een land leven waar iedereen zijn of haar mening
mag geven, waar verschillen mogen zijn en waar we samen de keuzes maken, hoe moeilijk dat soms ook is.
Lees verder

30 augustus 2019

Democratiefestival: dag 1
Op het Democratiefestival vieren en ervaren we de democratie. Dat we in een land leven waar iedereen zijn of haar mening
mag geven, waar verschillen mogen zijn en waar we samen de keuzes maken, hoe moeilijk dat soms ook is.
Lees verder

29 augustus 2019

Save the date: Summer School Democratie
Frisse blikken, nieuwe kennis en verbeterde democratische vaardigheden: begin het politieke jaar goed met deze Summer
School Democratie. Met onder meer colleges, workshops en masterclasses in een inspirerende omgeving.
Lees verder

27 juni 2019

Leeratelier: Energietransitie en Right to Challenge (Friesland)
In Friesland zijn honderden lokale energie-initiatieven. Zij willen vaak zelf het heft in handen houden bij energieopwekking en
-besparing. Hoe kan Right to Challenge helpen om hun ambities waar te maken? En hoe verloopt dan de afstemming en
samenwerking met overheden?
Lees verder

14 juni 2019

Bestuurlijke bijeenkomst: Faillissementen in de retail
Ons winkellandschap is in transitie en dat is al geruime tijd aan de gang. Om deze transitie in goede banen te leiden moeten
we ervoor zorgen dat binnensteden en centra toekomstbestendig worden en zullen alle betrokken partijen moeten
samenwerken.
Lees verder

13 juni 2019

Leeratelier: Right to Challenge (Zeeland)
Het Netwerk R2C organiseert samen met de Zeeuwse Vereniging voor Kleine Kernen (ZVKK), de VNG en het ministerie van
BZK, dit Leeratelier over de Right to Challenge. We kijken bij (welzijns-) voorzieningen in steden en dorpen. Maar we gaan
ook na hoe inwoners zelf dorpsvisies kunnen maken.
Lees verder

5 juni 2019

VNG Jaarcongres 2019: dag 2 inclusief ALV
'Besturen is mensenwerk' is het thema van het VNG Jaarcongres 2019 dat op dinsdag 4 en woensdag 5 juni plaatsvindt.
Lees verder

4 juni 2019

VNG Jaarcongres 2019: dag 1
'Besturen is mensenwerk' is het thema van het VNG Jaarcongres 2019 dat op dinsdag 4 en woensdag 5 juni plaatsvindt.
Lees verder

Praktijkvoorbeeld: Strategie voor het brede sociaal domein (Dronten)
Samen met inwoners en betrokken partners stelde de gemeente Dronten een maatschappelijke agenda op, en gezamenlijk
werd een strategie geformuleerd om die te realiseren. Dit mondde uit in concrete themaplannen en vele maatschappelijke
coalities die aan de slag zijn met de diverse vraagstukken.
De gemeenteraad van Dronten is enthousiast over de aanpak. Zie verder onze Databank Praktijkvoorbeelden:
Samen bouwen aan samen leven: strategie voor het brede sociaal domein 2019-2022

Moties gemeenteraden
>> AANGENOMEN MOTIES verzonden aan de VNG << (o.a. tekorten sociaal domein, verhuudersheffing, kinderpardon)
Heeft u een motie waarvan u de VNG en andere gemeenten op de hoogte wilt stellen, en die is aangenomen door een
meerderheid van de raad? Mail deze dan naar: info@vng.nl
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