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Vernieuwde Raadsledennieuwsbrief
Het zal even wennen zijn (voor onszelf ook) maar zoals u ziet, is de opmaak van de VNG
Raadsledennieuwsbrief vernieuwd. Een belangrijk verschil is dat u de berichten niet meer
chronologisch maar per rubriek krijgt gepresenteerd, daar staan nu ook de bijeenkomsten. Het
blog van Pascale Georgopoulou over de Omgevingswet houdt zijn vertrouwde plek bovenaan
de nieuwsbrief.

Blog Omgevingswet: Wat let je?
Een gestroomlijnd proces bij vergunningverlening, participatie, integraal weken: daar heb je de
Omgevingswet niet voor nodig. 'Maar, doet u dat dan ook?' Die vraag stelde Pascale
Gorgeopoulou tijdens een raadsledenbijeenkomst over achtergronden, bedoeling,
instrumenten en lastigheden van de Omgevingswet.
Lees meer

woensdag 13 november 2019

VNG Position paper: Integriteit in het openbaar bestuur
Arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid
Integriteit is een belangrijke voorwaarde voor het aanzien en functioneren van het ambt en het
openbaar bestuur. In het position paper Integriteit in het openbaar bestuur gaan we in op het
belang van integriteit en zetten we een aantal aandachtspunten op een rij.
Lees meer

woensdag 13 november 2019

Handreiking integriteit decentrale politieke partijen
Arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid
De Handreiking Integriteitstoetsing van kandidaten voor decentrale politieke partijen is
geactualiseerd. De handreiking gaat in op het wervingsproces van kandidaten voor de
volksvertegenwoordiging en faciliteert het gesprek over kwetsbaarheden en
beheersmaatregelen.
Lees meer

dinsdag 12 november 2019

Onafhankelijk onderzoek: meer geld nodig voor
inburgering
Asiel
Een onafhankelijk onderzoek, onder opdrachtgeverschap van VNG én SZW heeft uitgewezen
dat er structureel 197 miljoen nodig is om de wet inburgering uit te voeren. Dat is 42,3 miljoen
meer dan dat SZW wil uitrekken. De wet is op deze manier inhoudelijk én financieel
onuitvoerbaar voor gemeenten.
Lees meer

vrijdag 29 november 2019

'Lokale politieke partijen afgescheept met fooi'
Bestuur
'Van de 9 miljoen extra subsidie voor politieke partijen gaat geen cent naar de lokale partijen.
Alleen het Kennispunt lokale politieke partijen krijgt de komende jaren 350.000 euro. Deze fooi
moet je met een vergrootglas zoeken. Een faire verdeling kan ik dit niet noemen’, aldus VNGvoorzitter Jan van Zanen.
Lees meer

Regiodag: Inclusieve democratie (IJsselstein)
Bestuur
Hoe betrek je meer bewoners, van jong tot oud? Hoe kunnen verschillende belangen gehoord
en bij elkaar gebracht worden? Van kinderburgemeester tot jongerenraad, van inspraak tot
right to challenge. Op deze dag is er veel ruimte voor voorbeelden uit gemeenten.

19 december 2019
Lees meer

Bijeenkomst: Het waarderen en certificeren van raadswerk
(Den Haag)
Bestuur
Het project Het waarderen en certificeren van raadswerk geeft een aanzet om tot een heldere
en neutrale vastlegging van opgedane kwaliteiten van raadsleden te komen. Veel werkgevers
hebben namelijk een beperkt beeld van wat een raadslid doet en soms telt mee dat
werkgevers terughoudend zijn om iemand aan te nemen met een sterk uitgesproken politiek
profiel.
16 decmber 2019
Lees meer

Regiodag: Participatie en Omgevingswet (Roermond)
Bestuur
Wat verandert de Omgevingswet voor gemeenten? Welke kansen biedt dit voor de lokale
democratie en welke nieuwe vormen van samenspel met inwoners en organisaties brengt dit
met zich mee? Kom naar deze themadag van Democratie in Actie en en doe mee!
11 december 2019
Lees meer

vrijdag 29 november 2019

Gemeenten scharen zich achter Klimaatakkoord
Energie en Klimaat
Gemeenten hebben bijna unaniem ingestemd met het Klimaatakkoord. Wel geven ze een
duidelijke boodschap aan het Rijk: we leveren graag onze bijdrage aan een duurzamer
Nederland, maar kunnen dit niet zonder het Rijk. We gaan ervan uit dat we in dit lange traject
schouder aan schouder blijven staan.
Lees meer

vrijdag 1 november 2019

Energietransitie: gemeenten willen, maar moeten ook
kunnen
Energie en Klimaat

De VNG is de afgelopen maanden het land ingetrokken om met haar leden in gesprek te gaan
over het Klimaatakkoord. Een breed gedeeld gevoel: we willen wel, maar het moet ook
allemaal kunnen. We komen vanuit een rol in het Energieakkoord die relatief klein was, naar
een rol waarin gemeenten de regie hebben.
Lees meer

Landelijk congres Aardgasvrije Wijken (Nieuwegein)
Energie en Klimaat
Het verduurzamen en aardgasvrij maken van bestaande woningen en gebouwen is een
enorme opgave. Een opgave die we stap voor stap en wijk voor wijk uitvoeren. Een opgave die
alleen haalbaar en betaalbaar is als we samen werken, samen leren en steeds verder
opschalen. Het congres Aardgasvrije Wijken is hét moment in het jaar om uw kennis en
netwerk uit te breiden en zelf bij te dragen aan de aardgasvrije opgave.
23 januari 2020
Lees meer

maandag 25 november 2019

Raadslid van de week mede dankzij debat in Colombia
Europa en internationaal
Bert Keesman, raadslid in de gemeente Weesp, werd deze week benoemd tot raadslid van de
week. Dit mede omdat hij een debat tussen kandidaat burgemeesters faciliteerde in de stad
Pereira, Colombia.
Lees meer

vrijdag 8 november 2019

Met top-down stelselwijziging is geen kind geholpen
Jeugd
Gemeenten werken iedere dag keihard om kwetsbare kinderen in hun stad of dorp te
ondersteunen. Het doet geen recht aan al die gemeenten die hun zaken goed op orde hebben,
om een vinger te wijzen en iedereen over een kam te scheren met generieke maatregelen
vanaf een Haagse tekentafel.

Lees meer

Artikel: 'Inrichting Wmo-toezicht blijft hard doorwerken'
Maatschappelijke ondersteuning

Het inrichten van het Wmo-toezicht is geen gemakkelijke taak. In het jaarlijkse rapport naar de
stand van zaken van het Wmo-toezicht raadt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
gemeenten aan het tempo hiervan te verhogen. Daar ligt ook een belangrijke rol voor de
gemeenteraden.itae
Lees meer

vrijdag 29 november 2019

Gemeenten akkoord met nieuwe afspraken over
verpakkingsafval
Milieu en Mobiliteit
De VNG heeft met het Afvalfonds Verpakkingen afspraken gemaakt die ervoor moeten zorgen
dat het gescheiden inzamelen van plastic en metalen verpakkingen, en drinkpakken
eenvoudiger en begrijpelijker wordt voor inwoners. De leden gingen vanmiddag akkoord
tijdens de Buitengewone ALV
Lees meer

woensdag 13 november 2019

Ontbreken drempelwaarde bij stikstofaanpak gemiste kans
Milieu en Mobiliteit
De VNG heeft gemengde gevoelens bij de vandaag gepresenteerde maatregelen voor stikstof.
Wij zijn positief over het feit dat het Kabinet de urgentie ziet en met een pakket aan
noodmaatregelen komt.
Lees meer

Regiodag: Participatie en Omgevingswet (Roermond)
Omgevingswet
Wat verandert de Omgevingswet voor gemeenten? Welke kansen biedt dit voor de lokale
democratie en welke nieuwe vormen van samenspel met inwoners en organisaties brengt dit
met zich mee? Kom naar deze themadag van Democratie in Actie en en doe mee!
11 december 2019
Lees meer

Congres Thuis in de wijk (Amersfoort)
Ruimte en Wonen
Het congres Thuis in de wijk staat voor ontmoeten, inspireren, ideeën opdoen, netwerken,
leren van goede voorbeelden én zelf aan de slag gaan. Tijdens het congres krijgt u
presentaties van gerealiseerde of nieuwe woon(zorg)projecten, hoort u ervaringen van
bewoners, spreekt u initiatiefnemers met ideeën voor nieuwe woonvormen en leert u van de
ervaringen van collega-projectleiders.
11 december 2019
Lees meer

Artikel: Monitoren doe je samen
Sociaal domein
Het klinkt logisch. Wie monitort, moet weten welke gegevens hij waarom voor wie bijhoudt.
Toch is dat in de praktijk niet eenvoudig. Diverse gemeenten investeren daarom in een
gezamenlijk proces tussen onderzoek, beleid, wethouders en gemeenteraad. Met vallen en
opstaan. En met succes.
Lees meer

dinsdag 19 november 2019

Verbeter Participatiewet en geef gemeenten meer regie
Werk, inkomen en sociale zekerheid
Het SCP heeft de Participatiewet geëvalueerd en geconcludeerd dat er ruimte is voor
verbetering. De VNG doet het Rijk daarom drie verbetervoorstellen om van de Participatiewet
een succes te maken.
Lees meer

Moties gemeenteraden
>> AANGENOMEN MOTIES verzonden aan de VNG <<
o.a. tekorten sociaal domein, trap-op-trap-af, verhuudersheffing
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