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Positie raadsleden en wethouders: belangrijke
ontwikkelingen
De VNG heeft zittende en aankomende gemeenteraadsleden en wethouders per
ledenbrief geïnformeerd over een aantal onderwerpen dat verband houdt met hun
(rechts)positie. De informatie is ook van belang voor burgemeesters en griffiers.
Met deze informatie willen we raadsleden en wethouders beter in staat stellen om hun
bijzondere ambt te vervullen. Het gaat om de volgende onderwerpen:
•
•
•
•
•
•

de rechtspositie van politieke ambtsdragers
bestuurlijke integriteit
ondermijning
desinformatie
weerbaar bestuur
sterke lokale democratie

In de ledenbrief besteden we op hoofdlijnen aandacht aan deze 6 onderwerpen. De bijlage bij
de brief geeft meer uitgebreide informatie. De links in de ledenbrief verwijzen naar onderdelen
van de bijlage.

•
•

Belangrijke ontwikkelingen positie raadsleden en wethouders (pdf, 154 kB)
Bijlage (pdf, 254 kB)

Nieuw kabinet maakt valse start
De VNG heeft met belangstelling het gepubliceerde regeerakkoord gelezen. Het is goed dat de
4 coalitiepartijen nu tot een akkoord zijn gekomen en dat er op korte termijn weer een
missionair kabinet de regeringsverantwoordelijkheid draagt. Over het akkoord zijn een aantal
positieve opmerkingen te maken.
Lees meer

Extra ALV op 13 januari 2022
Tijdens de goed bezochte bestuurlijke sessies van vorige week is een dringend verzoek
gedaan om op korte termijn een ALV te houden over de herijking van het gemeentefonds. De
extra digitale ALV is donderdag 13 januari 2022.
Lees meer

Blog Omgevingswet: 'De soepsteen'
'Er was eens...' In haar laatste blog voor de VNG Raadsledennieuwsbrief vertelt Pascale
Georgopoulou een verhaaltje... met een boodschap.

•

Lees het blog: 'De soepsteen'

Aanpassing (onkosten)vergoedingen politieke
ambtsdragers '22
Arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid
Per 1 januari 2022 worden de bedragen van de (onkosten)vergoedingen van decentrale
politieke ambtsdragers geïndexeerd. Daarnaast wijzigen met terugwerkende kracht vanaf 1 juli

2021 de bezoldigingen van burgemeesters en wethouders in verband met de nieuwe CAO
Rijk.
Lees meer

Wijziging toelichting modelverordeningen gemeentelijke
belastingen
Belastingen
We hebben de algemene toelichting op de modelverordeningen gemeentelijke belastingen
(VNG Model Verordeningen gemeentelijke belastingen (algemene toelichting)) gewijzigd. De
belangrijkste wijziging betreft de toelichting over de bekendmaking van belastingverordeningen
en bijlagen.
Lees meer

'Gemeenschappelijke regelingen hollen positie raad uit'
Bestuur
Een forse meerderheid van de raadsleden vindt gemeenschappelijke regelingen een
bedreiging voor de lokale democratie. Raadsleden zien zichzelf vooral als controleur van
gemeenschappelijke regelingen. Bovendien is het overgrote deel ontevreden over de
mogelijkheden om regionale besluitvorming te beïnvloeden.
Lees meer

Tijdelijke wet digitaal vergaderen opnieuw verlengd
Bestuur
De Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming trad op 9 april 2020 werking. De wet
is opnieuw verlengd en loopt nu door tot 1 maart 2022.

Lees meer

Regel nu subsidie voor lokale politieke partijen
Bestuur
Pas de Wet financiering politieke partijen zo aan dat ook lokale politieke partijen in aanmerking
komen voor subsidie ter bevordering en versterking van hun partij. Die oproep doen de VNG,
het Kennispunt Lokale Politieke Partijen en de UvW in een brief aan de Tweede Kamer.
Lees meer

Mondkapjes en zelftesten voor inwoners met lage
inkomens
Coronavirus COVID-19
Het ministerie van VWS stelt gratis mondkapjes beschikbaar aan inwoners met lage inkomens
via gemeenten, in het kader van het armoedebeleid. Daarnaast zijn voor deze doelgroep 2
miljoen zelftesten beschikbaar gesteld. Daar komen nog eens 8 miljoen zelftesten bij voor de
komende maanden.
Lees meer

Tijdelijke verlichting voor huishoudens met
energiearmoede
Energie en Klimaat
Voor de ruim half miljoen huishoudens die te maken hebben met energiearmoede betekenen
de stijgende gasprijzen dat de energierekening nog moeilijker te betalen is. Daarom heeft het
kabinet besloten om voor huishoudens met lage inkomens 2 tegemoetkomingen in te stellen.
Lees meer

Extra geld voor versterking dienstverlening aan
kwetsbaren
Financiën
Gemeenten ontvangen structureel € 150 miljoen extra om de dienstverlening aan mensen in
kwetsbare posities te versterken. De middelen komen naar aanleiding van de Parlementaire
Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslagen (POK).
Lees meer

BZK-reactie op eindadvies ROB herverdeling
gemeentefonds
Financiën
Het ministerie van BZK heeft gereageerd op de vragen van de VNG over de herverdeling van
het gemeentefonds naar aanleiding van het advies van de Raad voor het Openbaar Bestuur
(ROB).
Lees meer

Webinar: Verbeter de toegankelijkheid van uw gemeente
Informatiesamenleving
Elke gemeente moet digitaal toegankelijk zijn voor al haar inwoners volgens het Tijdelijk besluit
digitale toegankelijkheid. Microsoft laat met een aantal eenvoudige tools zien hoe u als
gemeente eenvoudig de digitale toegankelijkheid verhoogt.
Lees meer

Voorstel gemeenten tot herziening abonnementstarief
Wmo
Maatschappelijke ondersteuning en zorg
Het abonnementstarief in de Wmo heeft de balans verstoord om ondersteuning en zorg in te
kunnen zetten voor de inwoners die dat echt nodig hebben. Gemeenten komen met een
alternatief dat recht doet aan de bedoeling van de Wmo én deugdelijke uitvoering van het
Wmo-abonnementstarief.
Lees meer

Maandelijkse update werkend Stelsel Omgevingswet november
Omgevingswet
Wij informeren u elke maand over de stand van zaken van het werkend stelsel Omgevingswet.
In de maandelijkse update van november informeren wij u onder andere over de nieuwe versie
van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) op de oefenomgeving en de ontwikkeling van
een prototype van een extra viewer.
Lees meer

Terugblik VNG-bestuursvergadering van 9 december 2021
Over de VNG
Het is de laatste bestuursvergadering van 2021. Het bestuur start het overleg met het
bespreken van de actuele dossiers waaronder de huisvesting van asielzoekers.

Lees meer

VNG positief over grotere rol gemeenten in hersteloperatie
Werk, inkomen en sociale zekerheid
Nadat het kabinet deze zomer heeft geconstateerd dat de aanpak van de hersteloperatie
toeslagen niet goed loopt, heeft de afgelopen maanden een herijking plaatsgevonden van
deze operatie. Een belangrijke oplossingsrichting is een grotere rol voor gemeenten. De VNG
is hier positief over.
Lees meer

Moties gemeenteraden
Bekijk aangenomen moties die gemeenten naar de VNG stuurden. (O.a. over periodiek
onderzoek borstkanker, zichtbaarheid boa's, subsidie lokale partijen.)
Ga naar het overzicht van de moties
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