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Raad op Zaterdag (vooraankondiging) 
  

Op 25 september en 16 oktober organiseren we opnieuw een digitale Raad op Zaterdag. 

De VNG en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden nodigen u uit voor 

verschillende sessies over uiteenlopende, actuele onderwerpen. 

  

 Lees verder 

 

 

  

  

Blog Omgevingswet: 

'Verkiezingsprogramma's in de maak' 
  

Het is weer tijd voor de verkiezingsprogramma’s. Pascale Georgopoulou was benieuwd 

of de Omgevingswet terug te vinden is in de programma’s 2018-2022 en wat toen de 

aandacht kreeg. 

  

Ze scande ruim 100 verkiezingsprogramma's (als steekproef uit een totaal van 5.000) en 

schrijft over de bevindingen in haar blog voor de VNG Raadsledennieuwsbrief. 

  

 Lees het blog 'Verkiezingsprogramma's in de maak' 

 

Zie ook de podcast 'De rol van de burgemeester' onder Omgevingswet. 

  

  

https://c.spotler.com/ct/m19/k1/X1pUOSDPyr8Nt95Ul6a4tHKc5g3UYLFk7O5TSG4vPRRF3KsWy3yKHia-xlJYWQC1tHTYhrJLywgriWbRs321bQ/4bAfpcYc6Gbnc39
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/-iR8xYZtDicnKq_I3ZyyjjL5Dq1406s77kGUrAUS1UU9_XQDXO8CTF1NUArUUtZ55-7x7k2QSUl5wR56oepNNw/YSCeuBekIj3sky9
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/8KGu_XliOsvRLFtX68hAbAxx-SszYYoa1c840nUIVF2k_eMPFEkSCQpdJ8DQfIYuNc1Rj9mMav_U47DoNruqFQ/VRM7DLgTjihrXKG
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/8KGu_XliOsvRLFtX68hAbAxx-SszYYoa1c840nUIVF2k_eMPFEkSCQpdJ8DQfIYuNc1Rj9mMav_U47DoNruqFQ/VRM7DLgTjihrXKG
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/EI0jgqIUf6fFzKCDjqxc53ns6rZP8G_c0yTWXbyHzV8jXmGaCOSGzb7Hv8D78fJUOwsSXj0Vlt4nu3UYBrMWUg/HMAXwS77jzMfzGH
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/e-tJmsd6CHeAa_eSDPQgTjg4lnXd2mF8LH7Dlu3c_37fHcXRuuGuEUNYYiI6CQdgOf6LtZq44FqK6-lECTxyuQ/FSia8NJqwIuBZG4
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/LyKRT09286OUTM9WFWVQanifH_gq39IjN7bRtw4PBalFlXxyxi2ccEe_WOqEoCeWm0wEZuJbk95dZEuVYmWW5A/yS58qg5zGmzJ5Uh


 

maandag 12 juli 2021 

Vul de enquête in over het Rechtspositiebesluit 
Arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid 

Het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers geldt sinds 2019. Om een beeld te 

krijgen van hoe de uitvoering hiervan in de praktijk wordt beleefd, heeft het ministerie van BZK 

uw hulp nodig. 

 

 

Lees meer 

  

 

 
  

 

 

dinsdag 3 augustus 2021 

Wijzigingen Modelverordeningen gemeentelijke 

belastingen 
Belastingen 

De VNG heeft de model-Leidraad invordering gemeentelijke belastingen gewijzigd. Ook 

hebben we de toelichting bij de modelverordening Forensenbelasting geactualiseerd. 

 

 

Lees meer 

  

 

   

 

 

woensdag 21 juli 2021 

'Burgerfora en -panels bieden kans op nieuwe inzichten' 
Bestuur 

'Burgerfora en burgerpanels kunnen de gemeenteraad voeden met nieuwe informatie en 

nieuwe inzichten. De gemeenteraad kan daardoor beter zicht krijgen op wat problemen 

zijn. Burgerfora en -panels kunnen echter geen vervanging zijn van de gemeenteraad.' 

Dat betoogde Ank Michels, universitair hoofddocent Bestuurs- en Organisatiewetenschap aan 

de Universiteit Utrecht, in haar bijdrage in de serie bijeenkomsten 'Het Gezag van de Raad'. 

 

https://c.spotler.com/ct/m19/k1/dwXtWkkPSslQrPZ-9Ct4MBihBqZoWzco7e5luL1i-JVExfFpjNJKQCB56BC7ZJNvhXV0cnpwoE-dLzVvCtoFHw/8sxSRen6XXJEAFC
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/YlRUr1om6WbGCJ76DDum8679vazNvIFBNDSZmtX5yNFPaHPEJcmnTOwWue72brTo8hC-LX95rhh_5X0Ka0i2sg/IJLrcCnmdWChxgS
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/hLLLh1V-M1kF_dc-9KoWcWyqkU73kektnzgS1OVIpcrWNBB62oBcPI0RlKFi92gL8ZOPEqPM-aqxjAQm6_VNYg/sVQSbnC7eQX7F8Z
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/KrAsAxo_aVwe56HOtQt257Zv-m3t5Ozu7hzGKmDv0DdnhdpcSZmvEV96YvBlucYAW53wKl2jhAMCzOkKlvj3UQ/kPLFzMYVscdC3ts
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/4Dod07y4NwTbQ4WImppu4OfyDs0XZBlDaTMbbgYeajKlFs4bfYbttJhVRAJKJ6-Xj2gm7UYylum9eUcu17NHXA/5PvfUhbL75cvNHv


 

Lees meer 

  

 

 
  

 

woensdag 21 juli 2021 

Hoe krijgt de raad grip op gemeenschappelijke 

regelingen? 
Bestuur 

'Hoe beïnvloed je als raadslid het werk van een gemeenschappelijke regeling?' De gemeente 

Dordrecht maakte een video over die vraag. De video geeft raadsleden tips hoe zij meer 

invloed kunnen uitoefenen op een gemeenschappelijke regeling. 

 

 

Lees meer 

  

 

   

 

dinsdag 29 juni 2021 

Tijdelijke wet digitaal vergaderen/besluiten weer verlengd 
Bestuur 

De Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming trad op 9 april 2020 werking. De 

looptijd van deze wet werd half juni 2021 verlengd tot 1 september 2021. Minister Ollongren 

(BZK) heeft de Tweede Kamer laten weten de looptijd opnieuw te willen verlengen tot 'ten 

minste 1 november 2021'. 

 

 

Lees meer 

  

 

 
  

 

vrijdag 25 juni 2021 

Democratie en jongeren: pilots in 6 gemeenten 
Bestuur 

Begin mei 2021 zijn 6 gemeenten gestart met de pilot ‘Democratie & Jongeren’. Binnen deze 

pilots experimenteren de gemeenten met innovatieve en aansprekende vormen om 

‘ongehoorde’ jongeren te betrekken bij de lokale democratie De pilots worden deze zomer 

afgerond. 

 

 

Lees meer 

  

 

   

 

Online symposium: Burgerbetrokkenheid en vernieuwing 

lokale democratie 
Bestuur 

De gemeente Súdwest-Fryslân bestaat 10 jaar en viert dat met een symposium. In een 

afwisselend programma laat de gemeente u kennismaken met verschillende perspectieven op 

burgerparticipatie. Ook delen ze graag hun ervaringen, die het afgelopen jaar landelijk 

bekendheid hebben genoten. 

https://c.spotler.com/ct/m19/k1/kZVKPxt5Yi6_7eUvgPECeLKaIMfO0glAcRlASww_HTJwyiQoarKUW5kmtoMNgY27CyfjMUC6ygocNpcImFJNbQ/p8FUt8p5GVyBIA4
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/Vhcka26zKvVHjpiKsj6dXF36iqlO3UwuIXde7wSG1-4T-LLvea9Ct9cvnN7Xrlnntll7Ty60ZsJF0gpDwoAdmQ/CTs6IxBKSYuym6u
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/a_Rifd0pjrrMmFZuLGNfw8BbAAIyGdWcGxJYhU1_RHOGWKN_YsZzkyZLtPl2GsQZBrOPAiT1uhkmHgdSJz_Cbw/e657S5BKqQc9Udv
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/rNL0VtyOg0eNxeT6buYuNS9STboDAyz7KjiWJYzyBCNquf_U8b6vf5IZ-Qde6jguuvhOw7yXMdOnNepCuEEvjw/kTDCXsyvznRyqfy


donderdag 23 september 

 

 

Lees meer 

  

 

   

 

Save the date: Symposium Participatiedemocratie 
Bestuur 

Hoe zorgt u ervoor dat iedereen kan meedoen in een eerlijk en open gesprek? Hoe duidelijk 

bent u over de uitkomsten van dat gesprek? Hoe zorgt u dat meedoen doeltreffend is en dat er 

voldoende tegenspraak is? Welke lessen zijn belangrijk en hoe kunt u die gebruiken voor uw 

eigen democratische ambities? 

vrijdag 8 oktober 

 

 

Lees meer 

  

 

   

 

 

Webinar: Een nieuwe economie: naar een brede welvaart 
Economie 

Brede welvaart is een concept dat steeds meer aan aandacht wint, en dat door de coronacrisis 

extra belangrijk is geworden. Waar binnen de economie eerder de focus lag op groei van het 

bbp, wordt welvaart nu steeds meer gezien als een breder concept, waarin het welbevinden 

van mensen centraal staat. 

dinsdag 14 september 

 

 

Lees meer 

  

 

   

 

 

maandag 12 juli 2021 

Aangepast voorstel herijking gemeentefonds gepubliceerd 
Financiën 

De beheerders van het gemeentefonds stuurden 9 juli het aangepaste voorstel voor de nieuwe 

verdeling van het gemeentefonds naar de Tweede Kamer. Het aangepaste voorstel gaat in op 

de reacties en vragen die gemeenten en de ROB de afgelopen tijd stelden over het in 

februari gepubliceerde verdeelmodel. 

 

https://c.spotler.com/ct/m19/k1/A0Lkpsjp8xFZ_3zRcGjmwN8sLkLyD4S2f958zqLvR4TuWZJw0gH2_Ry57P3yHL7VKexvUCoMoq-Mpappn0hj_Q/iChD2TW7mSH3cFR
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/4gTniP-O6i89A4XaNMA65LVgUdKLKaJZSlE2k9qWTDogCOfsKzf-OhalQgReipEm2n6YE41UcTW__0vIrEEmcg/bim7Lrws6TUGZsx
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/1kZahnql3Ef05VKKEk3p3bZYLPLZr6oBlPZUan4pN21SpslYHyVbKbLMeTBQoY7NvSah2eU643E_yLs0BjaD7A/nivgF87vQbFbtQ6
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/Pe9kOir6TWAxfBhFf_RcP6i5ILS75GCaPAzgGsu6-Zm77AdDALazySffNM_KfBwCj_IfgTm8rDeBYvUJHR67Yg/dQAMj8j73mV5xVn
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/T_J8DymKaWVtzNZu7QlBJZqVCsZEVGW25qp_G8qTNhFUKhD6QJXYO-HDO2_T6i7o2p7BGB-D8mKgImEyYlXr3A/6KcHvvT8YmzhxdR


 

Lees meer 

  

 

 
  

 

Informatiesessies 'aangepast verdeelvoorstel 

gemeentefonds' 
Financiën 

Om u goed te informeren over het aangepaste voorstel voor de nieuwe verdeling van het 

gemeentefonds en het verdere proces van de bestuurlijke consultatie, organiseert de VNG 

meerdere informatiesessies in augustus en september. 

25 augustus t/m 9 september 

 

 

Lees meer 

  

 

   

 

 

maandag 26 juli 2021 

Trendupdate: onderzoek naar de inzet van data en 

algoritmen 
Informatiesamenleving 

De ontwikkelingen in de informatiesamenleving gaan snel. De VNG brengt daarom regelmatig 

trends onder de aandacht. In deze Trendupdate: de inzet van data en algoritmen door 

overheden. 

 

 

Lees meer 

  

 

 
  

 

 

dinsdag 29 juni 2021 

Verbeter de toegang tot hulpmiddelen: onderteken de 

convenanten! 
Maatschappelijke ondersteuning en zorg 

Vorige maand presenteerde de VNG 2 convenanten voor het verbeteren van de toegang tot en 

verstrekking van Wmo-hulpmiddelen. We roepen alle gemeenten op de convenanten te 

ondertekenen en dit ook bij ons te melden. Inmiddels hebben we een toelichting en Q&A's over 

de convenanten opgesteld. 

 

https://c.spotler.com/ct/m19/k1/E9gE6pgL1B_Jd3GTmolqfr6-FZktkkPzT1jgkFUPA2WW4_9iB29zAk_ekxQTStCvTsELqwjrt7LVA6Eucmobjw/LUkZyL5ih9MMTjA
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/08MHO66Fd-mcRdJ6oTnrdGhdbsKsp2k_YF0c1BltRXETe3LyV-EeGk63rkKUWjIOw6CSqQvJPXqyS8Lc7SZYgg/jFgzQkvvWxxvpBV
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/g0AeYU5t7K5Jk6OxDSsvE0sUuglvOU6v9iShcy7vEfB5CChGvpO6aj7a05NoJ6IlHn9wjo5K6NpLtSPgEBxtaA/NRJHKE6tt6mQXdn
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/PuX19hYzUSM_3Ny0qQsLTj8NpLZYNpdfmlTVKgmEI-uYObZz2EJ3RWOkF3-I9BNlUiuSIfYr-p1KGPwVgGgEFw/qJGhWq6aBNQ8Rd9
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/OrhSeZj92OvJCZc7ehzWc6taLxa_dOJ7TW7KabEAcmQbW_hSNCaIGbGuy-sW6waYqsb0au8qTk7xypFik7QeRA/dcsZ45PDdbaam95


 

Lees meer 

  

 

 
  

 

 

dinsdag 13 juli 2021 

Podcast: De rol van de burgemeester 
Omgevingswet 

In alweer de 24e podcast van de serie ‘de Raad en de Omgevingswet’ gaat Pascale 

Georgopoulou in gesprek met Loes van der Meijs, burgemeester van de gemeente Doesburg. 

Samen hebben zij het over de rol van de burgemeester in de ondersteuning van de 

gemeenteraad en de verbinding met de samenleving. 

  

Podcast nr. 25 verschijnt in de eerste week van september. 

 

 

Lees meer 

  

 

   

 

 

donderdag 12 augustus 2021 

Filmpjes met halve finalisten Meest Toegankelijke 

Gemeente 
Sociaal domein 

Welke gemeente is de meest toegankelijke voor mensen met een beperking of chronische 

ziekte? Nog 12 gemeenten zijn in de running voor de titel Meest Toegankelijke Gemeente van 

Nederland. In de halve finale kunnen alle Nederlanders hun stem uitbrengen op hun favoriete 

gemeente. 

 

 

Lees meer 

  

 

   

 

 

woensdag 7 juli 2021 

https://c.spotler.com/ct/m19/k1/HcLzCGpXpKXClK3FuD8Vc_LO0egP61epuL_p5NhOLk5XuTvnb_amOgam49jjSnorhM0xN7ZzHwjGlWxqjAcDuw/rxYiNTkJ8LHWbcA
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/61OMAETS5tiAv_HRDNp9qQjQhS_rZEiT_zkhq_VAzuDAKPoQV5IP2PAZJFiap32wHOZwnuvZtb_wlNcn9mCYBQ/RkhfZLD2C5AxBUj
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/r6V8AdSvB4l5sStl7cOfPx9Gy8sLAgLwhZdjzlMF--rJAuT8wpj-fgwsABf2zgF9PaVbtoqNBG5TS4XYz_483w/gCzdVVBY9NMjZBZ
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/PgXZa8FAX7-hLOYa3OZIboEhX0F08HHxfj-6nT6Qi-6vNFr2pgO39VMHvQ27kzLkcmSG9CrvJv6gAihXMmpdfQ/7dT4zQakaFwAatK
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/V2iw57IbDmFMwH7IxLlVHpDZy1fnYVXuHvnBnK-qZAzXChf8XsqW-Gkz22NxT10p54hRDg8MbHQlF-EXfF8dDw/HhXDbbcPYsSWijh
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/ygxWtW-fR2KauWkG2A8EBATrXHiRtBHtXf9yDHpi0gXgzG6HJUbGx9d7w88AY2k-5eyfmTOSuyUeeu6O0lUrbw/FbhxYRw7By8VIjV


VNG roept Kamer op in te zetten op herstellen van 

vertrouwen 
Werk, inkomen en sociale zekerheid 

Woensdag 7 juli debatteerde de Tweede Kamer over het verslag van de Parlementaire 

ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag Ongekend Onrecht. 

 

 

Lees meer 

  

 

 
  

 

vrijdag 25 juni 2021 

Gemeenten: Zet belang zwaarst gedupeerde gezinnen 

voorop 
Werk, inkomen en sociale zekerheid 

Gemeenten hebben grote zorgen over de ondersteuning van de zwaarst gedupeerden van de 

toeslagenaffaire. De VNG onderschrijft de door het kabinet aangekondigde herziening van de 

herstelaanpak, maar vindt dat de voorgestelde regelingen en de stapeling daarvan de hulp, 

juist aan deze groep, verder belemmert. 

 

 

Lees meer 

  

 

   

 

Moties Gemeenteraden 

Bekijk de aangenomen moties die gemeenten naar de VNG stuurden. (O.a. over zonne- en 

windenergie, borstonderzoek, Raden in Verzet, Wmo-abonnementstarief.) 

 

 

vng.nl/moties 

  

 

   

 

 

 

Contact 

Postbus 30435 

2500 GK Den Haag 

070 - 373 83 93 

info@vng.nl 

 
 

 

Afmelden 
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vng.nl/raadsleden 
 

 

  

 

  

 

  

 

  

  

 

Dit bericht is verzonden door VNG in opdracht van: 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
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https://c.spotler.com/ct/m19/k1/pvnPAAl7nIEsoOBSPzF855fD4UIIbXkN1tUT8yIyb3pUqBnpf_2j6Cr62SmfP-nmXBwjBAXszrQty0VNTlxYdw/h5e9Jw9vkr25yHc
tel:+31703738393
mailto:info@vng.nl
mailto:info@vng.nl
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/X7onUlo6ReqIiRZBkNg8sWjryrUpzxkk7yid018kmxxvp1a35habZDeHQdHWlR6c1kMPHbRfO8eevq_0xH5HnA/6ZVdJgciPQ9XIR8
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/MnI6h-a9Qn6esn35GqY3bTLrO-AEppJQIIj549p-ZJa1RVk_mul6hAt0bwXyOwa0QvmlHjHDkGblEY14Bk1XTg/tDhRDvCH4q4KxJM
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/ed4tI8uos5H-oohWoKWCQg5JiJNQBxPxgkZl6JOoamabQA1r4QmSeUIEEVSXBrgTCFlBSToGY4xy4tMr0kpbJQ/VuNtC8NH8tYcK7u
https://www.vng.nl/
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https://c.spotler.com/ct/m19/k1/P9kwY5r3pWrzso0IvS7fXkdPOzw60UUi-97IaqYPft87_PwxMSFEvP2UoEjS0m5ZOqMDFn09YCNLlqGnmOZzIA/VAseubxTYeDPf6h
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/b5hlTzvI07EAww9E1n3NMYVd_aUCQt-ds4z3Q1xNfECVx0hby0npok8d5xRCCVGXyQ6AFor5_VkYjOLpX_8hAA/gnh3DcWqZwVJMhe
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/BMkN8SOVfRVOcK3avVUvbxxklotEmfcRkF5TqtZFqsvvwoEn4QIkPTQ4skybk63Hy1Ip70sV1yVKmdwWp1KFQQ/zyHbzPRzgrS9GrP

