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Startwebinars voor raadsleden/bestuurders
 
De VNG houdt vanaf 16 mei een reeks van 5 startwebinars voor nieuwe én ervaren
raadsleden/bestuurders. We schetsen de belangrijkste gemeentelijke beleidsterreinen en
actuele ontwikkelingen, en leggen uit wat de VNG voor u kan betekenen.

De webinars zijn steeds van 15.30 uur tot 16.30 uur, de deelname is gratis.

Meer informatie en aanmelden 

 
Introductiecursus over de energietransitie
 
Onlangs trapte het Nationaal Programma Regionale Energie Strategie (RES) het
inwerkprogramma voor raadsleden af met een eerste introductiecursus. Samen met Karen
Arpad (programmamanager NP RES) vertelde Lian Merkx (Programmamanager Energie bij
VNG) over de belangrijkste aspecten van de energietransitie en wat dit betekent voor
raadsleden.
 
Aan het eind van de sessie hadden de 40 deelnemers de gelegenheid om vragen te stellen. U
kunt deze cursus terugkijken. Woensdag 11 mei volgt de tweede introductiecursus. In juni en
september zijn er nog zes verdiepende webinars om u klaar te stomen voor uw rol als raadslid
binnen de energietransitie. 

https://c.spotler.com/ct/m19/k1/sq1w6a2fcs033Icm1rpqAF5uKNnULALpMgpNTfohu0GZWwNLRW3vQ7uGEPox_pkPk28fchmXIfEI9uVLE8TC_g/8XV5mPEjBIjLPsN
mailto:info@vng.nl
mailto:griffie@Papendrecht.nl
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/UVWvVIePKwHAvMCKDM9ljNn905uIMqVzTlRyD7OwWMPWh_teZs8682hY5juVDGkJCk6e98CFDVdzt0Jiz-HsmA/vb9VIcqjYpSzEMw
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/8PzoerX21efZ_w-jg9JhL-lMekTcQCz0wYlQZMXb7vlkxcwRUUTEmJv0ra4oUz8puIb8wzn0qUFKMbLNQxsGcg/KQn5aq6akwNWajB
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/vtzIC8d1eauRJ_QRUsnS9D9qaGk_YWSHIUAaTh18v6glOz8SYp1olt7WhQgrK5BR_H3kiN6BmCTwroitH82mMw/yLxJdyBWmZxz2dW
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Meer informatie en aanmelden
Bekijk de eerste introductiecursus

 

COELO publiceert Atlas van de Lokale Lasten 2022
Belastingen

Een huishouden met eigen woning betaalt in 2022 gemiddeld € 1.486 aan gemeente, provincie
en waterschap, dat is 2,9% meer dan vorig jaar. Huurders zijn in 2022 gemiddeld € 893 euro
kwijt aan lokale lasten, 1,9% meer dan vorig jaar. Dat blijkt uit de Atlas van de Lokale Lasten van
COELO.

Subsidie in zicht voor lokale politieke partijen
Bestuur

Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen kregen lokale partijen ca. 36% van de stemmen. De
Tweede Kamer nam vandaag een motie aan om de subsidie voor de ondersteuning van
lokale politieke partijen te gaan regelen.

Bijeenkomst: Recht op demonstratievrijheid
Bestuur

Het recht op demonstratievrijheid is een belangrijk grond- en mensenrecht, maar niet een
absoluut recht. Zo hebben burgemeesters (onder strikte voorwaarden) de bevoegdheid een
demonstratie in te perken of zelfs te verbieden. Hierover moet de burgermester wel
verantwoording aan de gemeenteraad af kunnen leggen.

Zorgen over enorme terugval inkomsten door

https://c.spotler.com/ct/m19/k1/MHuhU2r6PkoCzGbQffDuyPg03QMvcnbdX8Hp07KSaHLbIKsIEpJZOUcGJAqdkPidO7c99AAjj2-QTyh4du5I-g/RjCkF37Y2nDtwCn
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/GZ3YIg3vyTSUgOO2uub-1U5QJ0DxssOLLMzJIBemOFAMjEulx9RUYaPQ8Z7x9BJQx_F36UaSgZfdhsinkjmeIw/Z3gIkAhR7ff7TXQ
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/mgeBrxDj-2_YXGTLpFHBH_VezZ5GIym753K1WX2XfFliiVVuthFFSfhydHdvcKppc63potKCEMdYgKjQRDbb_Q/hYh7Q5UZTxgjYUV
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/AZX7K7SfZc0xrKSW25mu4cGc7jNQA0-bVLpxgtCCMHNELQ6gTE6WM67cQriPKifHw8RPsPVvRGu9En7XNJKOuA/jTX4tEURbxecMzn
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/_9zcdQacYFqEaDF0Gj4hsZ0ESSGS_tz8DQq7AtcovuxGVQs7GL1yeJmnOXc5GrclxBMZA3aTNNRfFvdHBC1WbA/RBBKVpaKYJqeQDn
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kabinetsbeleid
Financiën

De VNG deelt, mede namens de G4, de P10, G40, M50 en K80, haar zorgen aan de Kamer over
de financiële en bestuurlijke positie van gemeenten, die door de beleidsvoornemens van het
nieuwe kabinet alleen nog maar verder achteruit zal gaan.

Voortgang gesprekken met kabinet over financiën
Financiën

De afgelopen 2 jaar hebben we laten zien als één overheid te werken in uitzonderlijke
crisissituaties. Maar het is de vraag of gemeenten op de langere termijn die rol kunnen blijven
vervullen. Het kabinet laat in haar doorrekening van het gemeentefonds een gat ontstaan van € 2
tot € 3 miljard in 2026.

Bestuurlijke gesprekken over digitale veiligheid van start
Informatiesamenleving

De VNG organiseert bestuurlijke gesprekken rondom het thema digitale veiligheid. Tijdens de
gesprekken kunnen gemeentebestuurders met collega’s sparren en van elkaar leren.

Handreiking preventie voor lokale
coalitieonderhandelingen
Openbare gezondheid

De Initiatiefgroep van het Preventieakkoord heeft een handreiking opgesteld voor de
onderhandelaars van coalitieakkoorden. De handreiking geeft een uitgebreid overzicht van
allerlei initiatieven waarmee een gemeente een stevige impuls kan geven aan
gezondheidsbevordering.

https://c.spotler.com/ct/m19/k1/BZ7nqtcnfD694lWqO-h23oeEuHRDkbi72XPvbtLHv2D49sJPEOS_KMCElqAVBj20m7UsjlFilTl-rEdt8tnHCw/TeKyVsaUsXWIKY4
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/j82VM7TZWONW-kXoBPKhBbTskettzL2qMxP5BiVn-S-0F1P6lvxQqUc_2t7mSaDPPLCbmpkleN2M8QonztAh2w/DqVN6ILSrkp8ydG
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/NZxYctNlEz8-biucAVep-iev_ZTLwxoO7iskk8NA0Ibq3uUy10qFtHji9nqQH8k78BFrzyj83jAfq8UuSt15jw/VRTeIzz7WipcJZ8
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/PzZ9vqmr9ttzzauqhsO7Dle1TZmpUWWX__6IOvi-0pOsEtcsUKrAsaExgY99P9P5l2t3OnkLwVMwXt7iYGPUeg/qvUWTFfy8ShVPRP
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Zien we u straks in het VNG-bestuur, commissies of
colleges?
Over de VNG

Wilt u een bijdrage leveren aan het werk van de bestuurlijke organisatie van de VNG? Meld u
dan aan voor een van de 226 vacatures in het VNG-bestuur, adviescommissies en in colleges. In
deze tijd met grote maatschappelijke opgaven en een nieuw kabinet, heeft de VNG uw expertise
en inzet hard nodig.

VNG Jaarcongres: 1e dag
Over de VNG

Elkaar ‘gewoon’ weer op locatie ontmoeten: na twee jaar is het op 28 en 29 juni eindelijk zover
op het VNG Jaarcongres in Westfriesland. Het congres is 's ochtends plenair bijeen, in de
middag zijn er sessies op locatie. Tot slot is er een avondprogramma met diner. 

VNG Jaarcongres: 2e dag (ALV)
Over de VNG

Op de tweede dag van het Jaarcongres vind de algemene ledenvergadering plaats, houdt VNG-
voorzitter Jan van Zanen zijn jaarrede en spreekt minister Bruins Slot (BZK) het congres toe.

 
Moties gemeenteraden
 
Bekijk aangenomen moties die gemeenten naar de VNG stuurden. (Over o.a.: instrumenten voor
betaalbare woningen, bezuinigingen jeugdzorg en ontkoppeling AOW van minimumloon.)

Ga naar het overzicht van de moties

https://c.spotler.com/ct/m19/k1/uAmvyv05QGXLOK4j3kNYVXbYNbRTCM9JrF0tM-uoG2Al4rjprpZpFezS53S4jhXXNbT0TiEl1fQhtlKpqW1geQ/7PEcEK3ZTbVTbQT
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/8tOK0E62oXa-OslNhvtAHjMEvSvDe4tSarOTS_2pmWehVs_NbU7QL7ylNcdEfHJIXrNuHkWtXIZPYQEKUKMFNQ/T4mHiCEDq28ZmW8
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/q1cPUkWhslw6mCOqYzWLDuGJFW0_f37Q2sgEHyL2T9Jv8s08BtOcDtScTOaPcTOELxgVKpc5Hn19RR7vweAvvA/m5EP6qujCd8CmpJ
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/gcz4gZjfM7SMBCcwsPgfLdQxw82cqJH9F2nqOII9K-grghVtdrhB0eLt8WYdmPA6VkKREEJK1hZsh3lFAQvZ9w/LjhUKhXubY4EhvE
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/Ff-huDv7jpu5m9nET9hx1oF1Q-QyppYb6Ojn3xbRGK2j65hYbdywnnerqcZYNxqcY7f2qvL5azoYwtaEVHN7Ig/zKASgEFUhBu5fBW
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/nyjd8RQB5aVF2eNAkjEInqVBuY1xJ3kw2sbtkNprsEbwRJ_kP9yPs2142rJVv6LH3FAGQI6P-355ymTwMcArBQ/5vhRnAhfSbChXNk
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/uYuF4QCoTfhaSyaKVGsWksvuXXtoz0nV17dtjJMkbNjeS9U0KI8Vg5nBt6iwUZo2l86v4Et7rvsQchWGLGd1Eg/vdNtbMmukzMRwbN
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/-OLNouFXvJkdDm_--JQsTTT-j7eSji9bPWyg_4pKwW5bUUnlqlSaF9_WkAjTXOxdsdAkxd1zhwmS1dL3cNyyDQ/ntvfUxXFI22rIM6
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/kr4X8pcj9drpTeJxoRs2B_M-iP3cdYB1QGvRbem3M9A9wcGFzmLy1LIWsvLr7pXaQGw_BxByxuxt0m4SLjspwA/WRZTMEsfxhqbbge
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/zwmswimhdLqN50A_c2dpSfrJJEinWNKE91ooNarBveY_E51fA14GhMEEnGrr39SHdhEJ4M9I9W8PBn5RAkx7EQ/BHa8PXW5sJDaIRN
https://vng.nl/moties


Dit bericht is verzonden door de VNG.
Lees onze proclaimer.

https://c.spotler.com/ct/m19/k1/JTK0lS8W1bin1vZhU9qfaHd3kybdO7mTz5HtEGiDlRNgRftW4uK7-PE9WEjHmJbuuMzVDyIu9hEJFq9jk0_aPw/vYt3mUJNXInCqKR

