Raadsledennieuwsbrief

28 JUNI 2019

Raad op Zaterdag op 21 september
Het eerstvolgende raadsledencongres 'Raad op Zaterdag' is op 21 september in Noord-Brabant. De exacte locatie en het
programma staan nog niet vast, maar omdat de volgende Raadsledennieuwsbrief eind augustus verschijnt, willen we u hier
nu toch alvast op attenderen. Uiteraard volgt meer informatie op de sites van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden
en de VNG, en in onze nieuwsbrieven.

Nieuws
28 juni 2019

Blog Omgevingswet: Fouten maken mag
'Niet alles zal vanaf dag 1 goed gaan, maar daar leren we van', hoorde Pascale
Georgopoulou onlangs een raadslid zeggen. Maar toen ze vroeg hoe de raad
dus gaat zorgen dat dat oké is en dat fouten maken mag, werd het stil.
Lees verder

28 juni 2019

Kabinet ziet stevige positie gemeenten in
energietransitie
Na anderhalf jaar inzet voor een haalbaar en betaalbaar Klimaatakkoord ziet de
VNG veel van haar inzet terug in de vandaag door het kabinet gepresenteerde
plannen.
Lees verder

28 juni 2019

Stand van zaken Gezamenlijke Gemeentelijke
Uitvoering
De voortgangsrapportage Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) is
beschikbaar. De rapportage geeft inzicht in wat gemeenten het afgelopen half
jaar in de gezamenlijke uitvoering hebben bereikt.
Lees verder

21 juni 2019

Nieuwe ondertekenaars manifest Iedereen doet
mee!
Vandaag tekenden gemeenten Sittard-Geleen, Beek en Stein het manifest
Iedereen doet mee!. Daarmee zijn zij de eerste gemeenten die zich aansluiten bij
de groep koplopers uit het VNG-project Iedereen doet mee! dat ervoor wil zorgen
dat alle gemeenten aan de slag gaan met het VN-Verdrag Handicap.
Lees verder

21 juni 2019

ROB: 'Geef gemeenten ruimte en zelfsturing'
Als het Rijk de beleidsvrijheid van gemeenten beperkt met het stellen van allerlei
eisen, dan moet ze ook bereid zijn de portemonnee te trekken. Ook zou het Rijk
het sociaal domein integraal moet behandelen en niet vanuit hun eigen wetten
moeten blijven aanvliegen.
Lees verder

21 juni 2019

Hoge Raad oordeelt over kostenposten
rioolheffing
Twee woningcorporaties hadden meerdere klachten over de kostenposten die de
gemeenten Steenwijkerland en Noordenveld meenamen bij de rioolheffing. In
Steenwijkerland ging het over de vraag of de gemeente een deel van de kosten
van het baggeren van schouwsloten mochten meenemen.
Lees verder

21 juni 2019

Wetsvoorstel asbestdakenverbod verworpen: hoe
verder?
De Eerste Kamer heeft 4 juni het asbestdakenverbod verworpen. Er komt nu
geen wettelijke grondslag voor het verbod en het ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat kan de invoeringsdatum van het asbestdakenverbod ook niet in een
AMvB regelen; het verbod is van de baan.
Lees verder

14 juni 2019

Digitalisering uitdaging én kans voor lokale
democratie
Gemeenten kunnen meer gebruik maken van digitale middelen om tot een
opener raadsagenda te komen en inwoners een actievere rol te geven in
bestuurlijke processen. Dit stelt het Rathenau Instituut in het rapport Griffiers en
Digitalisering, na onderzoek onder griffiers en raadsleden.
Lees verder

14 juni 2019

Model subsidieverordening geactualiseerd
De Model Algemene subsidieverordening uit 2013 is voor de tweede keer
geactualiseerd. Aanleiding is een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State in 2017 betreffende salarissen die de norm van de Wet
normering topinkomens overschrijden .
Lees verder

13 juni 2019

Informatie over invoering Wmoabonnementstarief
Het abonnementstarief voor eigen bijdragen in de Wmo wordt 1 januari 2020
definitief van kracht. De VNG heeft zich verzet tegen deze maatregel van het
huidige kabinet, helaas konden we het kabinet en ook de Tweede Kamer niet op
andere gedachten brengen.
Lees verder

7 juni 2019

Voorstellen woonplaatsvereiste en
raadscommissie verworpen
Het wetsvoorstel tot verruiming van de bevoegdheid van de raad om de
wethouder ontheffing van het woonplaatsvereiste te verlenen, is door de Eerste
Kamer verworpen. In het voorstel stond tevens de mogelijkheid dat dat ook nietraadsleden voorzitter van een raadscommissie zouden kunnen worden.
Lees verder

6 juni 2019

Training risicomanagement voor raadsleden
Waar moet ik op letten als het om de realisatie van beleidsdoelen gaat? Hoe leer
ik de belangrijkste financiële kaders en begrenzingen? Wat zijn krachten, regels
en voorschriften die van belang zijn? De in company workshop Publieke
Waarden en Risico’s geeft antwoord op dit soort vragen.
Lees verder

5 juni 2019

VNG blijft zich inzetten voor oplossing sociaal
domein
De Algemene Ledenvergadering van de VNG heeft ingestemd met voorstellen
van het bestuur om te blijven inzetten op een structurele oplossing voor de
tekorten in het sociaal domein. De VNG praat de komende maanden verder met
het kabinet.
Lees verder

5 juni 2019

Hoe is er gestemd tijdens de ALV 2019?
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 5 juni hebben de leden gestemd
over 16 moties en een amendement. Daarnaast werd gestemd over
onderwerpen die op de agenda stonden.
Lees verder

5 juni 2019

Extra ALV voor klimaatakkoord
Het Klimaatakkoord zal, zodra het er is, aan gemeenten voorgelegd worden in
een extra algemene ledenvergadering. Gemeenten ontvangen de stukken
hiervoor zes weken van tevoren. Hier hebben gemeenten op de ALV in
Barneveld mee ingestemd.
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

19 juli 2019

Summer School Digitalisering en democratie: 'Informatie is macht'
Digitalisering biedt kansen voor het versterken van de lokale democratie, en ook beperkingen. Digitalisering is het thema van
de Summer Schools van het programma Lokale Democratie.
Lees verder

5 juli 2019

Summer School Digitalisering en democratie: 'Waarheidsvinding, beeld- en
oordeelsvorming'
Digitalisering biedt kansen voor het versterken van de lokale democratie, en ook beperkingen. Digitalisering is het thema van
de Summer Schools van het programma Lokale Democratie.
Lees verder

2 juli 2019

Bijeenkomst Toekomst lokale partijen
Bij de raadsverkiezingen in maart 2018 heeft 28,6% van de kiezers op een lokale partij gestemd. Hoe kunnen lokale partijen
beter worden bediend en hoe kunnen lokale partijen op lokaal, regionaal en zelfs landelijk niveau toegevoegde waarde
bieden vanuit hun lokale wortels in de samenleving?
Lees verder

Volgende Raadsledennieuwsbrief
De eerstvolgende VNG Raadsledennieuwsbrief staat gepland voor 29 augustus. In juli verschijnt er dus geen
Raadsledennieuwsbrief.

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

