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Raadsledennieuwsbrief
30 april 2021

Lees online   |  Afmelden

Raad op Zaterdag online op 22 mei
 
Na succesvolle digitale bijeenkomsten in 2020 en dit jaar op zaterdag 17 april, is er
op zaterdag 22 mei (10.00-12.50 uur) opnieuw een digitale Raad op Zaterdag.
 
De VNG en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden nodigen u graag weer uit om
deel te nemen. U kunt kiezen uit verschillende sessies over actuele, uiteenlopende
onderwerpen. Noteer deze bijeenkomst alvast in uw agenda, meer informatie en de
aanmeldlink volgen nog via:
 

https://vng.nl/agenda/save-the-date-raad-op-zaterdag-online

 
Blog Omgevingswet: 'Participatie: hoezo vereist,
maar niet verplicht?'
 
Pascale Georgopoulou moet telkens aan raadsleden uitleggen dat participatie een
aanvraagvereiste is bij vergunningen, maar geen grond voor weigering.  Als
participatie zo belangrijk is, waarom is deze dan niet verplicht?

Lees het blog op VNG.nl

 
Gebruik de Digitale leeromgeving voor raadsleden
 
Steeds meer raadsleden maken gebruik van de Digitale leeromgeving voor
raadsleden. De leeromgeving helpt u om in de informatie-overload tot de kern van
een dossier te komen. U vindt er ook tips om uw rol als raadslid te versterken.
 

Meer informatie over de leeromgeving

 
Onlangs vonden er webinars plaats over de leeromgeving: een voor raadsleden en
een voor raadsgrif�ers. Beide webinars kunt u terugkijken via dit bericht van de
Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.
 

https://c.spotler.com/ct/m19/k1/2vluPF_vFW5JsSF89VEZVpZC3xpKCPNU35SkzUdjsz-bS8kDTHzCfySEr_CQg98lxvo0NmC78CsIAFpf7u8Q1w/9p7xW7UGCIQujuW
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/MeL10QpK53QXEPYAjrlh4y4Nhtj43fs1PfEWUGMeE7iomXujATEwVEdw-JDCjaQs9_1Mne1Izm3KsYSjaq1BhQ/xKHNLvSM52gWrkp
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/jyeQzXHhEseupEyv2J6E5fo_bl1pB_Cbi9e-8lseO9SYCUuPamVEasNbmFTuwx03vt7tn0eCMWq_teRvdWbWpw/JMp8kYM72Pqx9NF
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/6z4iY1yrjugIKI-wZ6a7sCnSqRLTJyEyHMIBolPJP8iO9fL-g3WhHcf5jzPMrsOlsKavHwcfhHRp1XXsWKekww/iMB9kBEhpXfz7uc
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/uhTi13vjThyxLmCeS8mgH_wqQHdUGMdjTl0eplMFsah1DQogO7tJ8D04k92fOnQNQ2-sDNSj23xy2RCUhNe1fw/puZpy8Yft2pqHXP
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/p1Xim22pIS3IkZ-orgCTYwQ-cBBlvzCwAMzpJ_3iIbk5ei81HcLOc10lAagGwWQ5tJUW_E0A7ELRYWCmK8pDXQ/zadkRcFIcJR4Fif
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/8km5kqoLMinCw2lm-eoQysQ1EO4o94sPRTI-hFUBr1nlrKMra4R4NDdwbxOTYohYBJt2LPfspSh8iTSnlwancw/dsJWReWBzfz5njN
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/dZW8bVryoJy_obEdO0wAdvpdl5jj38YcU4QrBfVqX3c_J8_iWu6dew1ATRD9DzdhW-1yYhOekpDaWRhjHnWn2g/s73ZkYaXIfztbpr
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WSGO: informatie voor raadsleden
 
Als raadslid bent u op de hoogte van deelnemingen van uw gemeente, zoals
gemeenschappelijke regelingen. Gelet op de controle daarop en met oog op de
arbeidsvoorwaarden van het personeel is het goed te weten dat er een
werkgeversvereniging is voor dit soort organisaties: de Werkgeversvereniging
Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO).
 

Lees meer over de WSGO

 

donderdag 15 april 2021

Handreiking en modelgedragscodes integriteit 2021
Arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid

De handreiking integriteit politieke ambtsdragers bij gemeenten, provincies en
waterschappen is geactualiseerd. Dat geldt ook voor de modelgedragscodes
integriteit voor volksvertegenwoordigers en (dagelijkse) bestuurders. De teksten van
beide uitgaven zijn toegespitst op de hedendaagse praktijk. 

Online bijeenkomst: Rechtspositie voor raadsleden
Arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid

Reiskostenvergoeding, vergoeding voor de iPad, wel of geen verlof voor het
uitoefenen van het gemeenteraadswerk. Het is geregeld in de Rechtspositieregeling
Decentrale Politieke Ambtsdragers.
14 juni 2021

woensdag 28 april 2021

Nieuwe Wet inburgering de�nitief 1 januari 2022 in
werking
Asiel tot integratie

De nieuwe Wet inburgering treedt de�nitief per 1 januari 2022 in werking. Gesprekken
tussen de minister en de VNG hebben er ook toe geleid dat er extra �nanciële

https://c.spotler.com/ct/m19/k1/oIaHMEiW8Psog9-gf82uAjHuMsiu58vYJ9_egwHpFEzbPIpv3wdPV1ErUXfr-oW1GaEG0OPxAyBGXMqS-gFSUA/Fks3EZpif9IUd28
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/6ZQ1vAJv8mloqOYKKX9YKDNY55JNm40nON8HZq3GKr0PeRrsKxUBNxFGrvbTkRxFjVrVhn2mC4nQbGy2nLTkvA/BTrbS2Pn9rKZBY4
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/GpD-YQvf55SUJQqf303BwpIDRwAME2x4PgrEtk3MfRYmN2RTZOlhINQS8TlJPPmmFdupoSIr7hcGehRJgBvbLQ/8sxNDDhHasqWHwf
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/Qm_30TAFOGSt9pHC2yNsUkRwZQxOWGAcHFhkZ-Cl2yIje0F7hd07H27FsmfQ8MWSBUOyJrCA9cGssKb-7Bvy0g/6Fh7iSEu9fJtzWn
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/x4loi1wHfnFSQuCS3j6mMrUlpCleVfV3qlU5ZRI30cdrxbxyGGnlfkPBkzq9fglWUeyPwzU-Mte3QFwjkR7SCA/Zz6nPR5D8SRsC2S
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middelen beschikbaar komen om de inburgeraars die langer onder de huidige wet
vallen te begeleiden.

donderdag 29 april 2021

Onderzoek levert routekaart op voor
raadsakkoorden
Bestuur

In 2018 besloten 56 gemeenteraden om met een raadsprogramma te werken in
plaats van een coalitieakkoord. De meest genoemde reden is de wens om de
tegenstelling tussen coalitie en oppositie weg te nemen. Wat zijn de ervaringen
van raadsleden in gemeenten die werken met een raadsprogramma?

woensdag 28 april 2021

Naar meer politieke ambtsdragers met beperking:
proefprojecten
Bestuur

De drempel voor mensen met een beperking om politiek actief te worden en te
blijven, is vaak hoog. Van de circa 12.000 volksvertegenwoordigers en bestuurders
heeft nog geen 0,5% een structurele functionele beperking.

Save the date - Online bijeenkomst: Politiek actief
met een beperking
Bestuur

Politiek is van ons allemaal. Toch is de drempel voor mensen met een beperking om
politiek actief te worden en te blijven vaak hoog. Met oog op de komende
raadsverkiezingen, is de vraag: wat kunnen we op regionaal niveau doen zodat meer
mensen met een beperking politiek actief worden? 
28 mei 2021

woensdag 28 april 2021

Diversiteit en inclusiviteit in de gemeenteraad:

https://c.spotler.com/ct/m19/k1/f5-zB2hrrlvSzLXGP9YbQH7XrDKqs-OFABcEZbZyEotRLMVnEeBGoUppIkOneuBemaoWEze8ajvgH1GSNKsfsA/mXimBiuNfbymb2J
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/Te7B2G9sE9AqsdDXZcqGddVo4KLO9Zic-Kss_JNF7nRRIY9b8srIpv0VBD8y7begiucwvlhFNC0hRIdKz5ITTQ/UwFhuhmbWpYwWrR
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/7msvNqk46YpOHEnALlrIZ1cFjVsdzHK73nc8OpPkWfjf2yvINEh0gPU3sHGcaAjyu8OXZfd60tuvmbEW1IPK_A/5N6UmzTxPZpw62K
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/RJB-y7A2KETw7UwitsCi-gU3VdbPC1TqpU5W4CilKi9pZMt6cGqPbPwPuPkC9k-b1VtFTlRGvLC84AmncbDw8w/TRWbLzJ5cc8E9x4
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/WCSlzYvFxGlU1_zFXBIie_ZmS2iA9pQpnwAaPbtRMnSbZh7CkDLBWnff4v0jaqsPdDMSBJ3Pf1ysyho0zTcFcg/mDs8AsMhgk4X4xi
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interviews
Bestuur

‘Als vrouwen kunnen we nog steeds niet achteroverleunen, de strijd is nog lang niet
gestreden.’ Aan het woord is Marika Ramaker, PvdA-raadslid op Terschelling in een
van de interviews in een reeks over diversiteit en gemeenteraden.

vrijdag 2 april 2021

Aanvullende voorstellen bevorderen integriteit
bestuurders
Bestuur

Een verplichte risicoanalyse voor kandidaat-wethouders, en het terstond en
elektronisch openbaar maken van nevenfuncties: deze voornemens zijn de kern van
een nota van wijziging op het aanhangige wetsvoorstel bevorderen integriteit en
functioneren decentraal bestuur. De VNG heeft gereageerd op de voorstellen.

Online bijeenkomsten: Over het gezag van de raad
Bestuur

Macht en tegenmacht zijn belangrijke thema’s in de landelijke democratie. Hoe is het
gesteld met macht en tegenmacht in de lokale democratie? En hoe staat de
gemeenteraad als hoogste bestuursorgaan in de lokale democratie er voor?
15 bijeenkomsten v/a 10 mei 2021

woensdag 29 april 2021

Melden van agressie en intimidatie niet
vanzelfsprekend
Bestuur

‘Als politiek ambtsdrager moet je tegen agressie of intimidatie kunnen’: dat hoor je
nog vaak onder raadsleden. Vaak worden incidenten niet gemeld, blijkt uit het door
het ministerie van BZK uitgebrachte rapport ‘Gemeentelijke meld- en steunpunten
na agressie, intimidatie en ondermijning'.

Online bijeenkomst: Omgaan met agressie en
intimidatie
Bestuur

Als raadslid heeft u veel contact met alle lagen van de maatschappij.  Deze contacten
zijn veelal prettig, maar uiteraard niet als het gepaard gaat met intimidatie en

https://c.spotler.com/ct/m19/k1/V6yLoTaC2XaWHC8fo4rv3gOLWmgawTp9eqhN-pxsVztisWxfvs_z5OUMfhvraix-f0taVYta0JSNXmOVciu3NQ/LDe44uNDbLxDN4b
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/vuxOYxlqpxGE30HmQpnzhDsdWDJ0ujdOjuSGl9MZ4MiUFOaA-mRRxTzeL8uT3QkAg1-ela-D-44e0ipt-r87fQ/s6eVj5ga63ZC6Td
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/AQtGQz6WmH5ZP9GxdROUGFYU1c_1IzXGaQyiN3OIvnQgjYGso7YYWxRWFECUl7zNq9jF4gKnL-kfb44QevGVdw/sNQ4Msy86i4RvWG
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/eIeY5dQVsnTUQ-lRTD1q2msbk414ywAlocjR7BsSYHAXd5Ku_eOZdEpMZVGA3wDTC6Ntol-TGO1hnd5SD0ajGw/BXRtBXyk3NHeVrY
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agressie.
20 mei 2021

Save the date - Raadsacademie Gelderland
Bestuur

Raadsacademies zijn de bijeenkomsten waarbij raadsleden uit een regio in gesprek
met elkaar en met experts gaan over actuele onderwerpen die betrekking hebben op
het raadswerk. Dit gebeurt altijd op een interactieve wijze. 
29 mei 2021

Save the date - Dorpenfestival
Bestuur

Hoe kunt u als inwoner en bestuurder van dorp en platteland omgaan met
onderwerpen als leefbaarheid, energie, klimaat en zorg? Ontdek het op het
Dorpenfestival. Verken kansen en ideeën tijdens talkshows, interviews, dialoog en
muziek. Reserveer 1 juli alvast in uw agenda!
1 juli 2021

maandag 12 april 2021

Compensatiepakket coronacrisis gemeenten
Coronavirus COVID-19

Na het verschijnen van de decembercirculaire gemeentefonds 2020 nam het kabinet
aanvullende maatregelen ter compensatie van de �nanciële gevolgen van de
coronacrisis. Gemeenten ontvangen een brief over het �nanciële effect van deze
middelen voor zover deze via het gemeentefonds beschikbaar worden gesteld.

Online sessie: Omgaan met maatschappelijke

https://c.spotler.com/ct/m19/k1/rDZj8fzfunArAFEHyJmel67OoMx9zzp-HvPxWL95HPjOGK9LILTi8jrs3nsCATv4tk3tcy1d1QsLalMB5vHNGQ/ngByrwRWmPpbhQV
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/ApHU0lDknMaODInvFYseLAGZVm23qCY_LckO0cfUIiEEEbAJmPhfkHcPoX1ClCGJYofrnuF77Lr5wcbkFNHBEQ/XZwIxnuQDSryKhz
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/JeMHwJ2iXK3Bv4fp6Zzpi8Yvi-nxk4Yg4nuu40rXd1JcsoAprhmK0GxYecvfJyaWreJsEdAOMFVgdoG1mFVjEA/K6UpjaAnTX7SQqZ
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/hlSEFQdApE-PCfTllhEBNhYFA6CFCa55EcLAJ9gAyaTHxFWU5aAqB879ZBwW9e8V29oPmabc2go-2pLMvHxA7Q/RVztyJTnQ8Nv7XT
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/gXuaIhdmIrUMKKWmTmW_HPcSqsMvCYRA-BIdPVNk-w2MakwzoWVwFS1a0aCs71zONtX9YJ5SK4MKaQLB6BWnZg/tWXTqIgXvnXNSZ7
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/aMm7VWdWV8QS6kpQ2QBDfjsvKefHuItqxAumkrUz27Vko9l5YxQrUPbP7QN8c9EdOEpimPQNgRFXNtv7zIyI8g/sDbx2uh4uDGkCrC
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weerstand bij de energietransitie (#2)
Energie en Klimaat

Hebt u als volksvertegenwoordiger soms buikpijn omdat er lastige knopen
doorgehakt moeten worden over de energietransitie? Slaapt u wel eens slecht omdat
u voorziet welke kritische vragen er op u af zullen komen als een omstreden besluit
genomen gaat worden?
19 mei 2021

Online sessie: Omgaan met maatschappelijke
weerstand bij de energietransitie (#1)
Energie en Klimaat

Hebt u als volksvertegenwoordiger soms buikpijn omdat er lastige knopen
doorgehakt moeten worden over de energietransitie? Slaapt u wel eens slecht omdat
u voorziet welke kritische vragen er op u af zullen komen als een omstreden besluit
genomen gaat worden?
17 mei 2021

maandag 19 april 2021

Onderzoek BZK: krapte gemeentefonds zet
uitvoering onder druk
Financiën

Uit onderzoek van BZK blijkt dat gemeenten sinds 2015 ruim € 2,4 miljard hebben
bezuinigd op hun uitvoeringscapaciteit, terwijl hun takenpakket juist fors toenam.
Dat is een krimp van bijna 15%. De oorzaak? De oplopende tekorten in het sociaal
domein.

vrijdag 9 april 2021

Actualisatie verdeelvoorstel gemeentefonds
verwacht in juni
Financiën

De fondsbeheerders hebben in een brief aan de Kamer laten weten dat zij
verwachten begin juni met een aangepast verdeelvoorstel herijking gemeentefonds
te komen. Eerder werd verwacht dat dit al in april gereed zou zijn.

https://c.spotler.com/ct/m19/k1/2cELk5CbFIMrwx8pqKXFPzyOfmUKYkIJIyoGWVaxEgRR53tgkGWShBUwx_Z2Sp1GLHSlkU9Q6Cf0X3T0HeRCww/PW6NHn3gX4kkV5f
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/7gRlUhXleuURmFz4zJ8ufCk3njLYmN6BoR5rRbhmbhcq8mUvakTeyesH2TGEhJ9pdhVYeQSd7EpBa-5Pk6iGRA/6HsmLEqbhfBZNDW
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/nNLOwsANWDFl8CB5SopdaGFmSBa9aaFQwAj4SNKLcs0bduYF2xgSnJkcvUA9BEG2Hdq7vfcIqJFCIWQs1bv6nw/UXdg2hByZbtAh2y
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/7qn738jZVsByjkoJHCfarSSFAG5l4_6qDwtQQ0nl01Kd_DqcF6HF-qEFPUmkHAHW2_r5VllQfYdt33knwzK46g/7FvbvIjsIvaUgPg
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/p6TveVIMpvtbhmyhDQtUAylLVtp_-g6CKGJ8rT-G4w5wOXuJN798zb9imT5-I_0dD9spw58xH3UoKGyFxvsAzQ/JIvA3uxhPjxrDbt
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Bestuurlijk bijpraatmoment herijking
gemeentefonds (#2)
Financiën

Met het ministerie van BZK organiseert de VNG een bijpraatmoment voor
gemeentebestuurders over de herijking van het gemeentefonds. In deze bijeenkomst
geven de fondsbeheerders uitleg over het aangepaste verdeelvoorstel en hoe zij
daartoe zijn gekomen. 
23 juni 2021

Bestuurlijk bijpraatmoment herijking
gemeentefonds (#1)
Financiën

Met het ministerie van BZK organiseert de VNG een bijpraatmoment voor
gemeentebestuurders over de herijking van het gemeentefonds. De fondsbeheerders
geven uitleg over het traject, de stand van zaken en de stappen die momenteel gezet
worden om in juni een aangepast verdeelvoorstel te publiceren.
12 mei 2021

dinsdag 20 april 2021

Bestuurlijke lessen uit de hack bij Hof van Twente
Informatiesamenleving

Digitale veiligheid is een kerntaak voor gemeenten, burgemeesters zijn daarin aan
zet. Dat was de strekking van de resolutie bij de ALV in februari die met 100% van de
stemmen werd aangenomen. Om die kerntaak verder in te vullen zijn uit de crisis
rond de ramsomware-aanval in Hof van Twente lessen te trekken.

dinsdag 13 april 2021

Kijktip! Impact en lessen van de hack in Hof van
Twente
Informatiesamenleving

Wat gebeurt er in een gemeente als opeens alle data weg zijn? Het gebeurde in de

https://c.spotler.com/ct/m19/k1/P1z3bKAdFVVhnM1YhGFUl9y430w9CsyitCXquQzOyvUr-ipsVjx7ZOWbpzBpSFrQX8PoBrWCkSgAAKZqZ37Qjw/vzTxdXZFYtBSbyD
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/AkRmMTad4gJp6YXCB6GTweR0eoqiPynUfmdfRSoYwNvLUTuSOiQnCWpOxgk0oe39Hv9lyeoFV1-ddIeuK5IDxg/kbfWQ9HWxgfFCMZ
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/cjikh7z2szA_OCxqA0pKI0hfZUIz5Nvk7PF85RxvkjC5HwZqnUxSVQ5uRuSyOyh0Han7o9MC9HUlNtnpCzjBxg/rEYzVCewqXd86qI
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/y8I7KkERrqcBula1qKLn1CjEVSCAxtOhaHZLBvCFdN8_Yao6qHiq1KVv6jOl5KLCoBktmXTUIMQNueL_x35nNA/trDIGBxVCPmI3sW
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gemeente Hof van Twente na een hack, begin december vorig jaar. Concerncontroller
Richard Klein Tank deelt het verhaal van zijn gemeente in het laatste RPO Journaal.

donderdag 22 april 2021

Incidentele middelen voor gestegen zorgvraag jeugd
Jeugd

De acute problematiek in de jeugdzorg, deels het gevolg van de coronapandemie, en
de �nanciële druk die dit veroorzaakt, zijn een grote zorg voor gemeenten en hun
inwoners. Het kabinet heeft besloten daarvoor in 2021 extra incidentele middelen
beschikbaar te stellen van € 613 miljoen.

Online sessie: Regisseer de toekomst van de jeugd
Jeugd

Het is voor veel gemeenteraden lastig om voldoende grip op de jeugdzorg te krijgen.
Aan welke knoppen kun je draaien? Hoe zorg je dat je aan de voorkant als raad aan de
slag kan met preventie en hoe maak je risico’s in jeugdzorgbeleid inzichtelijk?
12 mei 2021

vrijdag 26 maart 2021

Model Afvalstoffenverordening geactualiseerd
Milieu en Mobiliteit

Het VNG Model Afvalstoffenverordening is geactualiseerd. De voornaamste aanleiding
is het Besluit gescheiden inzameling huishoudelijke afvalstoffen, dat sinds 1 juli 2020
van kracht is.

https://c.spotler.com/ct/m19/k1/D_z0D3SCDOhHZKPbP0R4PhTZ3NzKmKRTX-iZa7UfewB1_EQJ1MZ_9uYllCUBkgVENV3EtuxWaeTBG6aY2cgt6g/jhhysmbTnJPa4nF
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/e1p-NRX_RNgrlloS8qFaJ8-3UiKU1Lbq6QnTYr2WagQEnDBCX2DmdaYK16G0i_2uUHVCoEal5mRELMUTIZfHuw/xUbJamILYkA6cZb
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/fnI3D4k0Q51PhF6S9TEUPsd2q2InC3leiOQySishnHxHTbMmJK3Pzgw7aVWh_5-asssrKjawuxXU6f9o30jL6A/vQDZAZ9UY4YmI28
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/ArIjqpWVWduvmjmC_jSrAgyNhFj2RoeV0q9UanA8BFfw1uSJ8QCp3kzKXRu4zmp1ikdz2fpxSg6jgxkRPjPnvg/XN59YRv7Pg2zrcw
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/5kTInaWinwXjd7oLUBBE-QfpOyLa3C8zYJWkyvDuWqSfyJs9Ng68iI3P0embxoEqtXCP1ANjsLr42FMRXnnKtQ/9hN2mvfjEqhevPa
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/FWFD2IJXSAMgqRyaNfK0Tcsb4EwAFV5j9Bb4skM8i4XpuRHyv-dtgm9RsRcIb9R9e5nqIlSeTAizQwr4eEUB1A/SkWUUFz9SzvXuZ9
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woensdag 21 april 2021

Zorgvuldige afweging inwerkingtreding
Omgevingswet nodig
Omgevingswet

Tijdens een Bestuurlijk Overleg (BO) met minister Ollongren en de koepels is
besproken of de Omgevingswet verantwoord in werking kan treden op 1 januari 2022.
Het is belangrijk om hier samen een zorgvuldig besluit over te nemen. Daarom is
besloten om hier een tweede BO in mei aan te wijden. 

woensdag 14 april 2021

Karin Hoekstra: pionieren met de Omgevingswet
Omgevingswet

Gemeente Hillegom behoort landelijk tot de koplopers op het gebied van de
implementatie van de Omgevingswet. In 2018 stelde Hillegom als een van de eerste
gemeenten de 'Omgevingsvisie Hillegom 2030' op, vooruitlopend op de komst van de
Omgevingswet. 

dinsdag 13 april 2021

Podcast: De rol van de grif�er
Omgevingswet

In de twintigste podcast van de serie ‘de Raad en de Omgevingswet’ gaat Pascale
Georgopoulou in gesprek met Robin Reichrath, grif�er van de gemeenteraad van
Gulpen-Wittem. Samen hebben zij het over de rol van de grif�er met betrekking tot
de Omgevingswet.

Save the date - VNG Jaarcongres 2021 (online)
Over de VNG

U bent van harte uitgenodigd voor het VNG Jaarcongres 2021. Het online congres
vindt plaats op woensdagochtend 16 juni, van 09:30 tot 13:00 uur.
16 juni 2021

https://c.spotler.com/ct/m19/k1/HAOFl_yAaMFEGwJ6Vn9fFBzZbRaQ3zYYyx2v5iWvsawy5JxBPu_1nNK4jF2SPUNHuIRw5WkrA8GUztUPX9NhEA/BxssJuNiupCURYS
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/tpxSdvIBAB_DWILAwG-Ay08KHkVpXKCfe0j8Z_yYK9x-iBGW0to7o4ry4SHMaIBsGk0g6CVxcCXZV_7FsQBLvg/Z5kNbeG2rfFNhEc
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/iPrjIsFMXHkTcRjF9MGEXxD03-9YkuBCcDanE_m86-MgRNd5kgR1zNEAHwmd9EuwmFTYRT3ig0i_ak5bh8IVnA/6P4cSCrJpHEFLBT
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/SN71Cte69-BgeNqF2sp4ByOm8AWcmqQ7iWjtnXcmTrSvY60-1i_FhdVjz29vQ8VISeFS1lkWvGVm1YmnEBDgFQ/Yq4cCKWvscvxwFD
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/1SchFJrbdkHZIgfI-k4ywd9oSyjowSKSfGLGeurO19JejblOYyb5Db2RcZKlChL353smY_Xnauo5NInGtq_m_A/IXpVGgXsJLLKz3E
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www.vng.nl/moties

Contact
070 - 373 83 93
info@vng.nl

Afmelden
Gegevens wijzigen
Reageren

vng.nl/raadsleden

Moties gemeenteraden
 
Bekijk de aangenomen moties die gemeenten naar de VNG stuurden. (O.a. over
Raden in Verzet, het Wmo-abonnementstarief en afschaffen verhuuderhef�ng.)

Dit bericht is verzonden door:
Vereniging van Nederlandse Gemeenten

https://c.spotler.com/ct/m19/k1/5kRwK9PCkTtsGnyzIiif7x-lYMmzCFi_LM6cywuKGxkNvCzWF2poNVHikdubAXory96w47Yw-8_s1PlZ0n3BIw/4dsbARZrUn5r5CJ
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/pbN-8u8uC7vnqFIyGlglnzwPPTwo7yakFtAkxYF3KKcGg58ZEhG7mWRYVQaQdV6SiwDJYouhsIfmOYv3mDHV-Q/U3ms2KRb4VnzfGg
tel:+31703738393
mailto:info@vng.nl
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/5M--8CTBW35tjsDuuTzBV07EnC02GVbfR59P7baY9GllALWNvAAkxbHdjCh9r9cFCrRq0gMeKfFyzf1a2epzcQ/8IjxUTnmP5WLXMm
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/Zz8lhwGFZretDl9vRW0XzdxSACnG8Ghn0W-aOfuCRDRq67xLNxHxaVgeMTecmptgS8Ek_RAqRvMDD1iq9aYm2Q/n36dBETQrAxYyrm
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/dXA0lOZiHEEvzrFJHx3qZ8srYy4jFytHYmR_1ajofKuNeIIbECS3cDyo-5TY3SqMJDj1GFpdHXhSIEsBTGttvg/8sdFb35be7Hqu5U
https://www.vng.nl/
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/8U9VSNXSUtW_LPbQDwPTmzKAArx6lVjXDWkWcUXtmlmJI1asV-PLyWAyiUZGpBeTyNflCwU1ovS6K90BjyyDJQ/59SU9NpthJL7NWi
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/Aa2u4rZwn-CNsukygTyHEDM8At866FHd5bw_kj1zzCmof7FVgv92kEJy3VuOvlH-cHcxXzOZlZFAjDPWzPIRDA/3uNdxwEGwePXqEH
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/7RgmKB2wsx9UfNcTlmyqHHqMyTodCE1VHu130-bctO_9heP9xbKquM0wE7jfk1Y1IHylX7_cmXV79Qf9rKpB9Q/R46DXHdvWnMjVVd
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/dYY5u4TaBQjL9MmrSYrXlX32a58QNFC1KUdY7ooOqT1NHOP9trL7gis5ZMReq36KvcBOxxhj64VG_ZtN0kN8hw/If4BVCHHAgfHFpa

