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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)

https://c.spotler.com/ct/m19/k1/7Rf-BcN8tgWVUDh3puo51GElXW8XASBX8wz11uazD2YQeAlNObEERoh_bO5f7FUvb07zeF8LFeGpbVzOmYHeYg/AcZx9Cj9A4a7q55
mailto:info@vng.nl
mailto:griffie@Papendrecht.nl
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/Onc2iTb2XvkccjAB9MfKlIgQyXQLz46WZuSCSLPPBNbG7cJ2E7OAKvyamdohWp37SWK5g-K53HjsW_t78W5BDA/ZxLqNrZIIpBBZZT
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/UEE1dHbJuwgz5-hjMmOUVKffPXs07OQCPtnK74wtvNuU0SgVeVmZE19_Z9DRUQ9jQrkUfPoMyNlj-S4TAmNN6Q/RhSjSwRq32kJstR
https://vng.nl/sites/default/files/2021-12/20211206_ledenbrief_belangrijke-ontwikkelingen-positie-raadsleden-en-wethouders.pdf
https://vng.nl/sites/default/files/2021-12/20211206_bijlage-bij-ledenbrief-belangrijke-ontwikkelingen-positie-raadsleden-en-wethouders.pdf


Lees meer

 
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.

https://c.spotler.com/ct/m19/k1/dhISCoLNRZ3l9xBYJ2ndFX_TmLK6Q3hfvuiI6cbV8SYMnOXe5hx_IWSrs7N5ygw8W5h6XsS7MxIYbFgE7AdRiw/zLuv4AAuwdJcLJw
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/TSkm6Oqkxd4io-kddt8i-Lq5VfhAlBl-Ro6pQtRl1usijJMrLr98BEHv8hHXWbXf9Z3CovmWHdMPdWiR-1FtbQ/rZNjmPqj9GM8Am9
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/rKfv0CLPQaGA8Nq8cfjMvlPJlEqqmG5ffFUmDw7xfJYEXnhqXn69DuQXpJAf1d0GU7I3qXzWBooe7hK5KxuYpQ/M3nyxZGfZNUmHaH
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/b45MbqT1X-BXdK9auiYTBVbi6XGpKPZCk6emDqQ0WQP3j5aGGHietrb71d4-cYtVsl-40h9K_aexvLFKR-O23w/GL9XICfrcWQs3fv
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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.

'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.

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.

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.

https://c.spotler.com/ct/m19/k1/DwFXVSlEDo4Vf-Ao5dAKP2l8FWMggC2vdDu2As_eOfJFhL1UPNPL2lGC15Qiy-kHONb3LXwEfw9Le1yw_Q8Ucg/KEjX6VFDyBpbq6s
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/as-px8uQltqTuRR7V9eiKtYZfWeYcqOCNWgDaZ8xlqODOW2OAzm91p63GjmS-ELp4_Sm3vBf-kcj7lddg4Q_dw/agJLAEUA8p559Ru
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/u8sjwPHBXYcPMPX4a0-0Nm28f3cvRODSGAre2x6Kkc8yWOj1nteAUI0O7pAqTDVAotKJW0Vo0IhsKGQUlCvG6w/Z2mWQpF3jEDayEC
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/zrlwmDVxfYoMTShhQQC8kQb4dTDvooXbAMMVEK91tIGni6k6ywyweGYC3SsVcW3XZXHZuD2I0zWC_TSM8Zh1_w/4XmmWv7RM84gt49
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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. 

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.

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).

BZK-reactie op eindadvies ROB herverdeling
gemeentefonds

https://c.spotler.com/ct/m19/k1/O8OuVvA26t1HSGgqbjCmXOCNrpYbCRei48SB0V2S2YI4qcaTK77uv7wpn41CTnm8XqFGg9MbScynHGrjIW5DUQ/7hBh8tkK4ZziKIQ
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/docGpQkw6GDd1fwQw9kJ50FyEK8Zgv6igjvz7t2_V5tuvkqnRL0zWg9xrrj5S2CErQGL_UPuKuleAMQK2TlDBA/7HmKjxENmAtTIii
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/aEvDZ9-03Ik_mWuCVw1EXjuVMhA6c8f5GahzPg2rfLSkQNiuy9D56rBMfImrADe85UPDmjjO3ZJxkMfaIF8Kcw/rK3kUVmMHUpP78Q
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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). 

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.

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.

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.

https://c.spotler.com/ct/m19/k1/hwCr0OXixep-ZxyLnul4I9xV5nG6v5GiGi7XbjPB3H5EmbhHlI3l4kgOmgtup-wmHDFOAKsKY_ulT99QKOc9CA/gHmrmHFerFxpSLi
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/2Y-E9S40U3k7nYpxadEZ81cKNEEQ-m6kSK4msOqVPIK-XHQa-J_y_ZXDQLk4gRCyBLt5a-opAiSAu6CdtR3keg/MIQRSNv3Z2JyGib
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/j3mmtw8GVyzl2bSlKnyj_IOQpRE1kREDS-PufjdTO4GbX1XVrUHpAkVIavLFkbGy7MtsjU6lnkgHX-6Pp9uqhg/r3RGgydMahEqeXa
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Ga naar het overzicht van de moties

Contact Afmelden
Gegevens wijzigen vng.nl

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.

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.

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

 

https://c.spotler.com/ct/m19/k1/jch7sZH6swoXnonI8my8xf2FBJuqX64vxv3yq3kRCBWJjQqwhEl3AlrV6h9B5j4KCrlFAAj22YdEOLg_4EVSEQ/QVaufV827eXR3eQ
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/TBFlglkiBHRokz5CfIWnivBNhtDRR7ViBDEr07vrsH3NJhf2fw_I6GZOoa6ohI3V2LL8FPi7qV4dlLP50uqTXQ/vZhtHhHxub2YLxf
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/-JW8NAS7SJFqLt4nZZREGFj5QKjMf2Ypm1rwawfCkI_3NBbSruKNfTLfoh9xNxkBUJkdH5e_w8NbL-E1pvA2Fg/RKQUXbwWSz5iI6a
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/dQBXzvQCSl51b_HaypaR0rFiyA9BTV5T-s4Fk_uiQ-40KZw4xpLBk_LG1O31L2-r--NXW3bQb-CeBX0UznXHSg/PXBSaqIhvR5yeNi
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/FLSaTcsQus7sKyleIe6cr_KkzbfEPAlpp-y2eXJCwJUEcQT0KLdN9XtkpBD5GMc0030ompn-zUty4SKqDm3OHA/RNKpph6ZUGVsQD3
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/3rjKd4XBfWxlm5RIrSiAixB0zhyGlYymeQwrcK-WHVJ6_teMQHFM7WpxnJE9oBWEu0cjyFKZfLEP01M7tVBPAA/apBdwVRIdFtMPEZ
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/wXfq6rhpkOWBmKnMap0b7XqF8JFkdy0r0ITaEU4qSF_ubbTecNNez7w3qyBmhCsIzfxvEuyJBeEZGGhrKeTLqw/XD7WihdRDSJUtsD
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/R2DcWvBUo6Kzqi0mD1qJAJpJMLorzv9tOtreHA4S2occ_Il82sMQClHH6RHk5PpElcBEyedw1KR9VRJGs8Hz6g/nXi6wk2nJqqbXcP
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/xrnmGvnBrV-1IdjCJhHBONs3-9mZeO5YKNpavHkXkZjTyTI-JYNvvT0dv_bcw_RHRSPZNTcTqSA17s-1SlTlRg/uIYVSfYYfApbqpr
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/gRTj90MElMNayxieTlBvBj0qtHQ5gPTiT2UtOyHca7ULy9pn_GL_ZJmTMc27Lqxbc1ophWXp6st_aBpvwAG2og/QTYtxFk6KMw5fjD
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/ikFQfXcHMb4I40ncnE0hw6KZoGgxdJtlQ3gf1aggYzREvwmmknCaW4ehnXnM55D93ts7_sDQ7FjmTXa6-03G6w/Y96jEftScXGJ9ak


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

https://c.spotler.com/ct/m19/k1/J4anR5GIeDH5JoirhwnRrSih4zhhak50pZ5kbupBhGLs63YKN9zQRkRhLYeSDWKUp_7GZc2PW0tGOw7gOqDVtw/pcTF8vzNGbwjCsD

