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Raadsledennieuwsbrief
25 november 2021

Lees online   |  Afmelden

Trends in de informatiesamenleving
 
Wat is het effect van digitalisering op de democratische rechtsstaat? Vervallen
we met meer metingen in de openbare ruimte niet in een surveillancestaat? En
wat is er nodig om de digitale en de groene transitie te verenigen?
 
Het VNG Trendrapport Informatiesamenleving wil lokale bestuurders
handelingsperspectief bieden bij dit soort nieuwe complexe opgaven. Met artikelen
en interviews over digitale vraagstukken in de gemeente, zoals wi�tracking, digitale
inclusie, veiligheid, en ethiek. Verder krijgt u interessante literatuur-, �lm- en tv-tips
over de toekomst van de informatiesamenleving.
 

Bekijk het Trendrapport Informatiesamenleving 2022
 

 
 

Signaal aan noodlijdende ondernemers: 'De
gemeente biedt hulp'
 
Gemeenten kunnen ondernemers bijstaan met onder andere advies, hulp bij
boekhouding, juridische hulp, coaching, en schuldhulp. Maar bij ondernemers is dit
niet altijd bekend. Daarom maakte VNG Realisatie een �lmpje bestemd voor
ondernemers die te lijden hebben onder (onder andere) corona. Helpt u mee om dit
�lmpje onder de doelgroep te verspreiden?
 

Bekijk het �lmpje 'Geldzaken en ondernemers' via YouTube
 

 VNG Realisatie ondersteunt gemeenten om tijdig hulp te verlenen aan ondernemers:
 

Lees meer over het project Geldzaken en ondernemers
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Rol van de raad bij aanvraag Vangnetuitkering
Participatiewet
 
Gemeenten ontvangen op grond van de Participatiewet budget voor
bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidies (BUIG-budget). Gemeenten met een
tekort komen in aanmerking voor een Vangnetuitkering en moeten hiertoe een
aanvraag doen. Wat is de rol van de gemeenteraad hierbij? U leest het in dit artikel:
 

Rol gemeenteraad aanvraag Vangnetuitkering Participatiewet 2022
 

 
Blog Omgevingswet: ¡No pasarán!
 
In de beginjaren lag de nadruk op de kansen, nu lijken de zorgen de overhand te
krijgen, constateert Pascale Georgopoulou in haar blog over de Omgevingswet.
Tegenwoordig lijkt het niet meer te gaan over wat er wél kan, maar over: hoe houden
we iets tegen.
 
Waar er ook een spade de grond in gaat, zal er maatschappelijke onrust of weerstand
zijn. Pascale geeft advies hoe hiermee om te gaan.
 

Lees het blog ¡No pasarán!
 

 
 

24 november 2021

Beknopte handreiking beschikbaar over
collegevorming
Bestuur

Spreek op tijd af hoe de gemeenteraad wordt geïnformeerd over de collegevorming.
Maak afspraken over welk budget voor de formatie en collegevorming beschikbaar is.
Bespreek of je kandidaat-wethouders voor de benoeming in een hoorzitting in de
gemeenteraad wilt horen alvorens tot de benoeming over te gaan.

24 november 2021

Meld agressie en intimidatie
Bestuur

Agressie, intimidatie, bedreigingen, fysiek geweld tegen bestuurders mag niet
worden geaccepteerd als normaal. Daarom doen raadsleden, wethouders en

https://c.spotler.com/ct/m19/k1/c0HhAmIxH1kBSQUeykAlq__c2GRcM2WUq258R5U15L9Ud9KUet_NGecRdo7yBNqqMZg4EXAgcKQCJ0usN5OLew/g4UXe7QdGYnfiI4
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/4uIZ0Dla8CDDJUsmOV-vMMsgjuSsZUADmqJ3MdeS3YpHlb-MDcpWYtOuCGUq5g8l0v_Y9KVKWZ44UoD08w9CrQ/x86A8UHrRn9qz3j
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/K5zfKvYSkbInhjjKqLCXBZei4r5dbXmhqEgDybA4X5wVk57iQFaDVW-Ud11z-Fcr4tE9oSk2zBYYYkAi0mz2qA/QKaN4YeWtKJUYYy
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burgemeesters er verstandig aan agressie, intimidatie en alle vormen van
bedreigingen te melden. 

9 november 2021

Aanpak vervolg Openraadsinformatie
Bestuur

Het ministerie van BZK en de VNG hebben ambtelijk afspraken gemaakt over de
aanpak van het vervolg op het project Openraadsinformatie (ORI). 

1 november 2021

Zorgen over lokale en regionale autonomie in
Nederland
Bestuur

Het Congres van Lokale en Regionale Overheden van de Raad van Europa is bezorgd
over de staat van de lokale en regionale autonomie in Nederland. Dat blijkt uit het
onlangs verschenen monitorrapport van het Congres over de implementatie van het
Europees Handvest voor Lokaal Zelfbestuur in ons land.

Online bijeenkomst voor kandidaat-raadsleden: Klaar
voor 4 jaar
Bestuur

Om goed aan de start te komen voor de nieuwe raadsperiode, houdt de Nederlandse
Vereniging voor Raadsleden de komende maanden, voor raads- en kandidaat-
raadsleden, deze 'Klaar voor 4 jaar'- bijeenkomst.
 
zaterdag 11 december

Community of Practice: Werk maken van de nieuwe
participatieverordening
Bestuur

Gemeenten zijn vooralsnog verplicht een inspraakverordening op te stellen, maar als
het aan een nieuw wetsvoorstel ligt, wordt dat een participatieverordening. Een
verbreding, waar bijvoorbeeld ook het uitdaagrecht in wordt aangehaald.
 
woensdag 15 december

https://c.spotler.com/ct/m19/k1/rLvDLQZOgX-pXtuWBT4RXmC4jl4kMtlR4hYBAsVdbq7pHY9t8GUpLpMT4f8RJB_75eDC6bjRyxpk2j6txfuCRA/8D7PKD5bXHiZ7eU
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/SZKo_XbTNKDCryh0mkLOqiP7DqtSp7jbmBS-i90TcnJecE0Zves8uT8OAUn9o2d1INk-xluPK4CZng2m_pcnNQ/6RmC43wjFgwYBTH
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/BWasFVev3BnqgFuuYmhcD8FPnUgmfVM3DBqbugnIhqXAPkHjoqSNagOW21ENAyrhAhTBXS5YpndxXgfPDFgKGg/eXL9RgHvFx5cUI8
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16 november 2021

Consultatie 2G: draagvlak en handhaving vragen
aandacht
Coronavirus COVID-19

De VNG geeft aan dat het beoogd wetsvoorstel 'Tijdelijke wet differentiatie
coronatoegangsbewijzen' op 2 manieren directe consequenties heeft voor
gemeenten. Ten eerste kan de toepassing van 2G van invloed zijn op het draagvlak
onder inwoners. Ten tweede leidt het tot een extra handhavingstaak voor gemeenten.

24 november 2021

Kijk terug: webinar/gastcollege over brede welvaart
Economie

De coronacrisis heeft ons ervan bewust gemaakt dat er meer is dan economie alleen.
Dat gezondheid een basis is voor een goede economie. Of hoe belangrijk een groene
omgeving is, bijvoorbeeld tijdens ons dagelijkse ommetje.
 
Maar corona kan ook een kans zijn om het anders te gaan doen. Om
klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en een eventuele economische crisis in de
toekomst het hoofd te bieden. Daarvoor biedt het concept brede welvaart houvast.

2 november 2021

VNG vraagt BZK om reactie op ROB-advies
herverdeling gemeentefonds
Financiën

Er moet recht gedaan worden aan het ROB-advies over de herverdeling van het

https://c.spotler.com/ct/m19/k1/U5xgsXqvyieO80c7ItcCRiGuIyGMILHClC8zWp_IWmYaY2QkJUC7mTYWrNV3lpkD9djxVN7brigfHnBuIva_2w/mqiKLTiyIvc4DLZ
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/Rwz5rpNb2JwR6O5IPA9vRAmIdULdKhqofblQi21m0t4T3tABzVPVx1Jj1gvAx9iBjEKaZj9ZSKioZT_2uekCVA/uFT7XKzerZauD5v
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gemeentefonds; zorgvuldigheid gaat in dit traject boven snelheid. Deze conclusie
trekken de bestuurlijke kopgroep herijking gemeentefonds, de VNG-commissie
Financiën en het VNG-bestuur na bespreking van het advies.

9 november 2021

Oproep: verhoog looncomponent tarieven Wmo en
Jeugdhulp met 1,13%
Jeugd en Maatschappelijke ondersteuning en zorg

Verhoog de loongebonden component van alle tarieven in de Jeugdwet en de Wmo
per 1 januari 2022 met 1,13% en bestem de middelen alvast in de begroting. Daar
roepen de VNG, de werkgevers in de zorg en het ministerie van VWS alle gemeenten
dringend toe op.

Bijeenkomst: Toekomstbestendige Lokale Inclusie
Agenda
Maatschappelijke ondersteuning en zorg

In de aanloop naar de Internationale Dag voor de Rechten van de Mens organiseert
het VNG-projectteam Iedereen doet mee! op donderdagmiddag 9 december
de online bijeenkomst Toekomstbestendige Lokale Inclusie Agenda.
 
donderdag 9 december

Webinar: Verkiezingstips in de geest van de
Omgevingswet
Omgevingswet

https://c.spotler.com/ct/m19/k1/n9eyogh1gz0uq-DO-ASpYbywR9pf4MZnbk9TNRvcQfuK3DkOmhltN6aSRI4aa--kj3fA3KzMamvGcM6mA0B07g/NR4AHEM47NchFUa
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/vUe-D_Lfmm0VG7QgBp8cboHqm9VPS5Ht8vpYuUf6Tx8xBC9sYwtU8zQEeAhIZOHfR2CbvuhAFLrUG09bBd9wUw/P24XzbT6k4DPaLk
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/I0UQK8EUJ0obSZ4VN4t9wxjlp00CHpqVy_TP7uAsy8X1TpnadxMutBFKjmahTfMoZGUuvbvngUN6ZGFiDZPdNg/axk6jvpJawcNt8P
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Nu de gemeenteraadsverkiezingen er aan komen, kunnen (kandidaat-)raadsleden
het zich niet veroorloven onvoldoende op de hoogte te zijn van de Omgevingswet.
Het gaat immers om de grootste verandering in het openbaar bestuur sinds 1848, dus
hoezo weet u daar (nog) weinig van?
 
donderdag 9 december

15 november 2021

Gemeenten hebben belangrijke rol bij preventie
lachgas
Openbare gezondheid

Welke mogelijkheden hebben gemeenten bij voorlichting over lachgas en preventie
van lachgasgebruik? Daar ging het over tijdens een digitale bijeenkomst
georganiseerd door het ministerie van VWS in samenwerking met het Trimbos-
instituut.

Uitnodiging: Informele digitale bestuurlijke sessies
Over de VNG

Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen is de op 26 november geplande VNG
Bestuurdersdag en najaars-ALV uitgesteld tot 11 februari 2022. Op vrijdag 26
november willen we nog wel in een aantal informele bestuurlijke sessies digitaal (via
Teams) met u van gedachten wisselen over belangrijke actuele thema’s.
 
vrijdag 26 november

29 oktober 2021

https://c.spotler.com/ct/m19/k1/jXKGRsAnzqIT2muSuTQ65PwYlZrcBNrVHX-G5w31CxpQVwm7sWvp2R9QFM8EbHoDkdX-EpOBV8xY-s1cUBiw1Q/iBGhajW97YbRafb
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/6L59azkxdtsmUq_Wmez_k7zTSQzsdvuNjfbdBk8N_d0mlU3Y5MwBGp1NEOfmPoJ3wufri1UYA-mke23cDuJSGw/Q7KShQpSnUP4KPz
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www.vng.nl/moties

Contact
070 - 373 83 93
info@vng.nl

Afmelden
Gegevens wijzigen
Reageren

vng.nl/raadsleden

Toeslagenaffaire: eerst orde op zaken, dan nieuwe
regelingen
Werk, inkomen en sociale zekerheid

De hersteloperatie toeslagenaffaire loopt niet goed en dat raakt gedupeerde ouders.
Vanuit de gemeentelijke uitvoeringspraktijk hebben wij daar zorgen over. We zien in
de praktijk dat vertrouwen echt hersteld kan worden, maar dat kan alleen met
maatwerk, aandacht en zorgvuldigheid.

 

 
Moties gemeenteraden
 
Bekijk de aangenomen moties die gemeenten naar de VNG stuurden. (Met recente
moties over o.a. periodiek onderzoek borstkanker, de wijze waarop het rijk taken
overhevelt naar gemeenten en non binaire geslachtsaanduiding.)

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