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Begint u als nieuw raadslid? Of bent u herkozen? Bekijk dan nu onze nieuwe startpagina
voor raadsleden! De pagina opent met video's: naast een welkomstboodschap van VNG-
voorzitter Jan van Zanen kunt u introducties bekijken op de voornaamste beleidsterreinen.
 
Centraal op de pagina staan de VNG Raadgevers: factsheets voor raadsleden waarmee u zich
snel inleest op actuele onderwerpen. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2022 zijn
de Raadgevers aangevuld en geactualiseerd. Kijk voor deze en meer informatie op:
 

www.vng.nl/raadsleden
 

 
Inschrijving VNG Jaarcongres geopend
 

Elkaar ‘gewoon’ weer op locatie ontmoeten. Na 2 jaar is het op 28 en 29 juni eindelijk zover
op het VNG Jaarcongres in Westfriesland. We nodigen alle gemeentebestuurders van
harte uit om zich in te schrijven. 

Vanwege de recente gemeenteraadsverkiezingen is het VNG Jaarcongres 2022 een uitgelezen
kans voor nieuwe en ervaren bestuurders om elkaar te ontmoeten. 

https://c.spotler.com/ct/m19/k1/zN9ueYHPZYyddzbBB7iyUma1NdPopcRIW5DLnlliyRjhMOh69ufinf_DvyFDuZV5_HDkKwpkLpL1-waSLtskeg/Xhshy4zB5GWXHI5
mailto:info@vng.nl
mailto:griffie@Papendrecht.nl
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/mTS0D5aSWnxaxQYXYH7Hl3pTwYia-fzz5HhTyOeZoYIG5JDDEBlD_i0hzuarI-No7gTUOMdtWZgLxEj1Sfzk-w/Vzq4jLRiKWftn8b
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/3j2I-5HbryQ0G7e1T-5cd7AybAJ2NB5FOwCaMJSrl1A_F8Xi-rjF8mPDAXob2YlANONr_ISPF6zjaf4uIzallg/AZ9uX6x5aE4NVDV
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/B3p6xq9mXa-X-xXWkXFZik1Exz9pxCvgmAagdpF0C3sCA9okqp_DIoJsCBcD2dr9KsBFNuCoINHru_9Tp7OCyQ/uccwEIiDuLAntY7
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Bekijk voor het programma en schrijf u in via de congreswebsite 

 

 
Uitgelicht: financiële gezondheid gemeente in beeld
 

De versie 2022 van de VNG-houdbaarheidstest gemeentefinanciën is beschikbaar. De test
is voor-ingevuld met de balans 2020 en primitieve begroting 2022. Download de test en
selecteer linksboven uw gemeente en u heeft een eerste beeld van de financiële conditie
van uw gemeente.
 
Door de test te vullen met actuelere gegevens (balans 2021, totale baten en lasten 2021, en de
baten en lasten van de bijgestelde begroting 2022) wordt het beeld van de financiële gezondheid
actueel.

Op de stand handmatig kunnen met de test scenario’s worden gedraaid voor het toekomstig
begrotingsbeleid van de gemeente. Daarvoor kunnen ook de indices zoals de inflatie en rente
worden aangepast. De test gaat vergezeld van een handleiding met een korte uitleg en
invulinstructie. Daarin staan ook de definities van de kengetallen en bijbehorende
signalenwaarden waarmee de financiële conditie van een gemeente wordt gemeten.

Download de Houdbaarheidstest gemeentefinanciën (Excel, 1,7 MB)
Download de Handleiding (PDF, 663 kB)

Wetsvoorstel integriteit leidt tot wijzigingen in VNG-
modellen
Arbeidszaken

Het VNG-model Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de
raad en de VNG-model Verordening op de raadscommissies zijn aangepast. De aanpassingen
volgen uit het wetsvoorstel Bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur.

Gemeentelijke woonlasten gestegen 4% (na
inflatiecorrectie 2%)
Belastingen

https://c.spotler.com/ct/m19/k1/ul2YHj61X4tw-8ZPtitV8Rtbvw5EvSUSZPOPXdxJcIkjOSxneXXOE8B3kwyzWEl3ag1zRgkzcqJnZKnmzqrSug/Rneq3qwgsc3xXGn
https://www.vngjaarcongres.nl/
https://vng.nl/sites/default/files/2022-03/Houdbaarheidstest%20gemeentefinancien%202022.xlsx
https://vng.nl/sites/default/files/2022-03/Handleiding%20houdbaarheidstest%20gemeentefinancien%202022.pdf
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De gemeentelijke woonlasten stegen deze raadsperiode (2018 - 2022) meer dan 4% per jaar; de
ozb gemiddeld 3,7%, de afvalstoffenheffing 6,2% en de rioolheffing 1,8%. Dat blijkt uit cijfers van
COELO, die de ontwikkeling van de gemeentelijke woonlasten onderzocht sinds de laatste
gemeenteraadsverkiezingen.

Mee(r) doen met lokale democratie: pamflet
Bestuur

Deze maand kozen we nieuwe gemeenteraden. Gelukkig mogen we stemmen, demonstreren en
een tegengeluid laten horen. Maar onze lokale democratie vraagt om permanent onderhoud. Het
pamflet 'Mee(r) doen met lokale democratie' biedt suggesties om de komende 4 jaar verder te
werken aan een vitale lokale democratie.

Tweede Kamer wil ook subsidie voor lokale politieke
partijen
Bestuur

'Per 1 januari 2024 een wettelijke grondslag  voor subsidie aan lokale politieke partijen.' Een
amendement met deze strekking is tijdens een Kamerdebat op 30 maart ingdiend door de SP en
de PvdA om een gelijker speelveld voor lokale politieke partijen te regelen.

Introductieprogramma energietransitie voor raadsleden
Energie en Klimaat

Het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie (NP RES) en de VNG organiseren een
introductieprogramma voor (nieuwe) raadsleden over de energietransitie. U kunt kiezen uit
verschillende onderdelen: een introductiecursus, thematische webinars en een summerschool.

Gemeenten kunnen energietoeslag uitkeren
Energie en Klimaat

https://c.spotler.com/ct/m19/k1/tVqUGyY9hLLX6nwrZeiG8oE_Ej1dry45gWB67Q3f70UjzxqZhavMKwfLQ0eerYy5UMDLBeKzufv1X-ypD5ETEQ/n9CYLyLIW9t3IIv
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/2IAp0V0Z96fr7Wr71lYtkA293_h974Tl41Iug4N186OaW70qJa37-B3ZVd2BAX7DfnDRP-iGFmu_A3rSz9IP6A/Lt3k6eHCrizCzFm
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/MDV7ec5Hvqyi2vfscfceUpBXpU7tT_CDSOd7oweO0UcRj_JtsZVbj1QJ4mbKsp-LriKQmjwxHG9HDUWanAV8zA/uTqT36PG3YInC9Y
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/pPcVpSIeQXJLMQVzP1q8aoKrI1QyATqz6njfYRcLmVnB3Zp1cscxKN7VA7CB-H43PASomByGthI91tlZN-l2Fg/3XXwjaCM28XtMQw
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Gemeenten kunnen aan de slag met het uitkeren van de energietoeslag aan huishoudens met
een inkomen op of net boven het sociaal minimum. Ze kunnen dit doen vooruitlopend op de
wetswijziging van de Participatiewet. Dat heeft het ministerie van SZW besloten, op verzoek van
de VNG.

Eenduidige uitvoering regeling energietoeslag nodig
Energie en Klimaat

Gemeenten gaan eenmalig de energietoeslag aan huishoudens met een laag inkomen
verstrekken. Hiervoor is een wijziging in de Participatiewet nodig. Maar gemeenten willen nu al
aan de slag om inwoners te helpen. De VNG pleit ervoor om het nu al mogelijk te maken de
toeslag uit te keren.

Ledenbrief Oekraïne en ontwikkelingen voor gemeenten
Europa en internationaal

Ondanks dat er al bijna 30.000 opvangplekken zijn gerealiseerd voor vluchtelingen uit Oekraïne
blijft de behoefte aan opvangplekken groot. Daar komt de urgente vraag voor opvang van
asielzoekers bij. Het vergt creativiteit en doorzettingsvermogen om voor vluchtelingen en
asielzoekers een plek te vinden.

Regeling voor leefgeld Oekraïense vluchtelingen in de
maak
Europa en internationaal

Het kabinet werkt aan een regeling over de hoogte van uitkeringen voor leefgeld voor
Oekraïense vluchtelingen en de financiële compensatie voor uitvoeringskosten van de
opvanglocaties. Gemeenten hebben de afgelopen 2 weken al meer dan 20.000 opvangplekken
georganiseerd.

Bestuurlijke steun aan Oekraïne door Nederlandse
gemeenten
Europa en internationaal

Gemeenten kunnen op bestuurlijk niveau hun steun aan Oekraïne uiten door bijvoorbeeld
banden aan te halen met Oekraïense steden of stedenrelaties met Rusland te heroverwegen. De

https://c.spotler.com/ct/m19/k1/RyjWTCe1GRw-9gviMpQxIPVh7gELhnL6ADZrLH3rE1aanR66UTI9Ow7luB10kwza0Z67qMWDxb4j3Wl8ZgEZIQ/YfBZvCAMjPjfveb
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/qeQwUll2vA03iR0gx-6U1j-j7UDkbQgin3O5inRiA9xf5cineKW6Pq5tj8ezk6BXcVWUl0rWxSo0fgvYYQiSVg/SCXY2jkx5zPaIs3
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/MmPiW3wJ4AA6XqGbTDGzrdzpDOkbgTkEZVv2uVQYKvJ-6VVr3SGYiIso9OsC5u2a1Awh-Rt2mztk5e4eFSsM9Q/SI56k2sMKB9Ixfn
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/kyAANhCrV3fEDIq0B9rkJZAAsfb30Hj81ecwgxSYQrkZpfsqSFc1jnkaM-KQwVvTCm8W7HscN2zRQSg7nWrg_Q/diyM985pfSJ2ujV
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commissie Europa en Internationaal vergaderde over de rol van VNG om vraag en aanbod met
betrekking tot partnerschappen te matchen.

Deelnemers gezocht voor internationaal inclusieproject
Europa en internationaal

We are Able! is een internationaal project, dat zich hard maakt voor inclusief bestuur en
inclusieve dienstverlening voor mensen met beperking. Het gaat om auditieve, visuele,
lichamelijke of verstandelijke beperkingen en psychische kwetsbaarheid. Doet u mee aan de
kennisuitwisseling via dit project?

Het Comité van de Regio’s zoekt jonge lokale politici
Europa en internationaal

Het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) nodigt jonge bestuurders en raadsleden uit om deel
te nemen aan het Young Elected Politicians (YEP) netwerk. Via dit netwerk ontmoeten jonge
politici uit EU-lidstaten elkaar en wisselen zo onderling kennis uit.  

Omgevingswet en aanpassingen VNG
modelverordeningen
Omgevingswet

Een aantal VNG-modelverordeningen bevat regels over de fysieke leefomgeving en zijn
aangepast met het oog op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Deze vooral juridisch-
technische aanpassingen zijn noodzakelijk om te kunnen doorwerken met de verordeningen
onder de Omgevingswet.

Ledenbrief over stand van zaken Omgevingswet 
Omgevingswet

In de VNG-ledenbrief over de Omgevingswet staat wat de beweegredenen zijn geweest om te
komen tot een nieuwe datum voor invoering van de wet op 1 januari 2023. 

Lees meer

https://c.spotler.com/ct/m19/k1/qQpF1oBwy1Y76whE24wBklnShky9lWiwkFrvLkymbQAYmZTS1zymGTz9fh4FV9_YRFEnKTPsYU_zoLp-EfL3EA/9DVIAETsEEHihBr
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/nlCjJPYSU0Qy7W2TxNogKAG3MGVomRCu4fj0BFhG4gsqnvlizh8zHnY1DVUa43ZEKEZcr6jOY2DRbvAtNCZIVQ/KnWYjyyBhJm9LSU
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/p6Rx3mBqX3gBDMDA2XNViN9c1wcz5c0J8g8K_nVfqKl8_SHaWZvVx7P82TlVPW3H--S9gpr9X68Vhq45yO-YcQ/BG8qex2KPbRbpys
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/9hSJ7cTby7-ESjb6jfZvMwvJ8QX3KJzGAJenIcjyZk8Ko1sKbigUdmkIHhMY6O_jWigICLVotWzviub3738dqA/SQ2QfGpX33qkZkz
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/wNkkceIePyG6j7aiJAeHH4DDpX6hc_-93q1HgCJ193PcY4Vz5nfwCE4-VcUymjNtCotGTemazi5WVPlWJafWBA/mBmmYbgNvZNNFKR


Contact Afmelden
Gegevens wijzigen vng.nl

 
Moties gemeenteraden
Bekijk aangenomen moties die gemeenten naar de VNG stuurden. (O.a.: bezuinigingen
jeugdzorg, ontkoppeling AOW van minimumloon, gaswinning Groningen.)

Ga naar het overzicht van de moties

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

https://c.spotler.com/ct/m19/k1/jdg1rkEgjpRVz2d4ipqpyHTSzjS2z2gbEzV40aXL2ctffrSg21ZZYHTpeo2X2YYXC_eqMemwZHHJVelKYt-YVA/4P2TSBtGEjQEjSW
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/XbeXoKGr4fmeK3EPjmU_mNsGboA3FGOVUtYYckkwW2cOreTM9u0McRKroXyzT0K1zgMs22yJBMUztk2c6dA3mg/4NFN4IRPXPAMhWf
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/KpE8i_Tg4x2rf6mfncK4tKUmcaMoAKSyGrEX0NuT7Ydd69gWRk0PaHHT9ftpaG9tG3oGVWReXKKpAi5sX88WIw/D96edabIQUNVmfQ
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/SUTP6bz4OeD502ov47JwzitrIprItsTpqMDHn40ceWwVlc7MF2EY-qCCxGjjlZwunMlcyYHaH_73TX5V9gK6XQ/QZsJyz7HY6WBQjJ
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/FJTdmEgL7Fmn9t9Xs3IzrjJXzr-JtHycUOinEwTSs2WixaoQEHj8HOtFYsPdMuReyrOTa46iHhG2ec0k53QUYg/jeKEB4TJnEcp7Nh
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/chQZR4c9PBvQQlCD_fJC-wiVITEMI4PC80XBdqmZOwWdWMiPLiaTh6NFK6lsNRspIBaF1W3Uir1O3wgKN38Odg/5ULX8bPDqjzSCrL
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/So4i-zaDm2a_vTxCS8_CafroogfqgvWV4XfufOokJZP-3dEBnjZsfLbFPdhKHuXCKZr5vJPOCZn2ByHJXpkEhg/tQ5qHMrRJ9MSWzk
https://vng.nl/moties
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/vULDC9BPy7SiSuPDyGHuPd8GgVd682k3oryeDo4-cwv4MBZxYAobOV9v7yKXJSS0p7LdCNedi-qZ9jPBkbr1ZA/xz8cXGaSBuRrrHZ

