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Raad op Zaterdag 
 

Alvast voor uw agenda: het eerstvolgende raadsledencongres Raad op Zaterdag is op 14 

maart in Heerenveen. Informatie over inschrijven en het programma volgen nog, o.a. via de 

VNG-website. Raad op Zaterdag is een dag met workshops om grip te krijgen en te behouden 

op uw controlefunctie als raadslid, bijvoorbeeld over gemeentefinanciën, de Omgevingswet en 

de energietransitie. 

 

 

Blog Omgevingswet: 'Disclaimer' 
Pascale Georgopoulou start haar gesprekken met gemeenteraden over de Omgevingswet 

voortaan met een disclaimer. In haar blog van voor deze Raadsledennieuwsbrief leest u 

waarom: 

  

 Blog Omgevingswet: Disclaimer 

 

 

 

 

maandag 13 januari 2020 

Gewijzigd telefoonnummer Ondersteuningsteam Weerbaar 

Bestuur 
Arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid 

Per 1 januari 2020 is het telefoonnummer van het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur 

gewijzigd in 070-3738314.  

 

https://content.mailplus.nl/m19/links/vng/txt186705/4nTYr35TIzpgcyd
https://content.mailplus.nl/m19/links/vng/nct1213779/4nTYr35TIzpgcyd
https://content.mailplus.nl/m19/links/vng/nct1213782/4nTYr35TIzpgcyd
https://vng.nl/artikelen/disclaimer
https://vng.nl/artikelen/disclaimer
https://content.mailplus.nl/m19/links/vng/nct1213781/4nTYr35TIzpgcyd
https://content.mailplus.nl/m19/links/vng/nct1213783/4nTYr35TIzpgcyd
https://content.mailplus.nl/m19/links/vng/nct1213780/4nTYr35TIzpgcyd


 

Lees meer  

  

 

   

 

vrijdag 13 december 2019 

BZK geeft toelichting over vragen Rechtspositiebesluit 
Arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid 

Het ministerie van BZK geeft in een aanvullende circulaire toelichting op een aantal 

onderwerpen uit het geharmoniseerde Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers. 

Het ministerie beantwoordt hiermee de vragen die rezen bij de invoering van de nieuwe 

rechtpositieregelingen bij gemeenten.  

 

 

Lees meer  

  

 

   

 

 

vrijdag 24 januari 2020 

Subsidie voor pilot professionalisering 20 lokale 

omroepen  
Bestuur 

Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (SvdJ) heeft namens het Rijk € 2,85 miljoen 

subsidie toegekend aan twintig organisaties. Zij gaan per 1 maart gedurende een jaar 

meedoen aan de pilot ‘professionalisering lokale omroepen’. Meer dan de helft doet dat via 

een samenwerkingsverband. 

 

 

Lees meer  

  

 

   

 

donderdag 23 januari 2020 

Lokale partijen in gesprek met Expertiseteam: terugblik 
Bestuur 

Op 18 januari hebben twee leden van het Expertiseteam lokale politieke partijen, Wim van 

Sluis en Pieter Jeroense, in gemeente Boekel gesproken met een dertigtal vertegenwoordigers 

van lokale partijen. Kernvraag voor dit gesprek is of er sprake is van ongelijkheid tussen lokale 

partijen en de lokale afdelingen van landelijke partijen. 

 

 

Lees meer  

  

 

   

 

vrijdag 17 januari 2020 

https://content.mailplus.nl/m19/links/vng/nct1213784/4nTYr35TIzpgcyd
https://content.mailplus.nl/m19/links/vng/nct1213785/4nTYr35TIzpgcyd
https://content.mailplus.nl/m19/links/vng/nct1213787/4nTYr35TIzpgcyd
https://content.mailplus.nl/m19/links/vng/nct1213788/4nTYr35TIzpgcyd
https://content.mailplus.nl/m19/links/vng/nct1213786/4nTYr35TIzpgcyd


Eerste landelijke Dorpen Festival in gemeente Aa en 

Hunze 
Bestuur 

Het eerste landelijke Dorpen Festival is op donderdag 25 juni 2020 in de gemeente Aa en 

Hunze. Politici, bestuurders en ambtenaren gaan deze dag samen aan de slag met 

vraagstukken die leven in dorpen en op het platteland. Inschrijven voor het festival kan vanaf 

februari. Er is ruimte voor 600 deelnemers. 

 

 

Lees meer  

  

 

   

 

woensdag 15 januari 2020 

Kabinet: gemeenschappelijke regelingen democratischer 

maken 
Bestuur 

De ministerraad heeft ingestemd met het wetsvoorstel dat de democratische legitimiteit van 

gemeenschappelijke regelingen moet vergroten. Het kabinet wil de betrokkenheid van 

raadsleden in het bestuur van gemeenschappelijke regelingen vergroten. 

 

 

Lees meer  

  

 

   

 

dinsdag 7 januari 2020 

Nieuwe cijfers lokale bestuurders beschikbaar 
Bestuur 

Hoeveel burgemeesters, wethouders en raadsleden zijn er? Hoe zijn de 

portefeuilles verdeeld? Wat is de verdeling over de politieke partijen? En hoe zien de cijfers 

eruit in vergelijking tot voorgaande jaren? 

 

 

Lees meer  

  

 

   

 

woensdag 11 december 2019 

Uw mening als wethouder/raadslid over wethouderschap 
Bestuur 

Wat maakt wethouderschap succesvol? Als wethouder of raadslid heeft u daar ongetwijfeld 

een opvatting over. Wethouder Peter Verheij is voor zijn onderzoek over succesvol 

wethouderschap op zoek naar wethouders en raadsleden die zijn enquête willen invullen. 

 

 

Lees meer  

  

 

   

 

https://content.mailplus.nl/m19/links/vng/nct1213789/4nTYr35TIzpgcyd
https://content.mailplus.nl/m19/links/vng/nct1213790/4nTYr35TIzpgcyd
https://content.mailplus.nl/m19/links/vng/nct1213791/4nTYr35TIzpgcyd
https://content.mailplus.nl/m19/links/vng/nct1213792/4nTYr35TIzpgcyd


dinsdag 10 december 2019 

Nieuwe Model Referendumverordening gereed 
Bestuur 

Na 10 jaar heeft de VNG de Model Referendumverordening vernieuwd. De verordening is 

geheel herzien. De afgelopen jaren zijn er zo'n veertig referenda georganiseerd: twee op 

nationaal niveau, de rest bij gemeenten. 

 

 

Lees meer  

  

 

   

 

Atriumlezing: Decentrale taak is politieke zaak (presentatie 

advies ROB) 
Bestuur 

VNG Atriumlezing over het advies van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB)‘Decentrale 

taak is politieke zaak’. In deze Atriumlezing presenteert de ROB zijn advies over de invloed 

van de decentralisaties in het sociaal domein op het functioneren van de lokale democratie. 

datum: 13 februari 2020 

 

 

Lees meer  

  

 

   

 

Bijeenkomst: In gesprek met het Expertiseteam lokale 

politieke partijen (gemeente Tietjerksteradeel) 
Bestuur 

Welke verschillen bestaan er tussen lokale partijen en de lokale afdelingen van landelijke 

partijen? Is dat een probleem? En welke oplossingen zijn mogelijk? 

datum: 1 februari 2020 

 

 

Lees meer  

  

 

   

 

Bijeenkomst: In gesprek met het Expertiseteam lokale 

politieke partijen (gemeente Hollandse Kroon) 
Bestuur 

Welke verschillen bestaan er tussen lokale partijen en de lokale afdelingen van landelijke 

partijen? Is dat een probleem? En welke oplossingen zijn mogelijk? 

datum: 8 februari 2020 

 

 

Lees meer  

  

 

   

 

https://content.mailplus.nl/m19/links/vng/nct1213793/4nTYr35TIzpgcyd
https://content.mailplus.nl/m19/links/vng/nct1213794/4nTYr35TIzpgcyd
https://content.mailplus.nl/m19/links/vng/nct1213795/4nTYr35TIzpgcyd
https://content.mailplus.nl/m19/links/vng/nct1213796/4nTYr35TIzpgcyd


 

vrijdag 24 januari 2020 

Subsidie voor pilot professionalisering 20 lokale 

omroepen  
Cultuur en sport 

Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (SvdJ) heeft namens het Rijk € 2,85 miljoen 

subsidie toegekend aan twintig organisaties. Zij gaan per 1 maart gedurende een jaar 

meedoen aan de pilot ‘professionalisering lokale omroepen’. Meer dan de helft doet dat via 

een samenwerkingsverband. 

 

 

Lees meer  

  

 

   

 

 

woensdag 22 januari 2020 

Aardgasvrij maken van wijken is intensief proces 
Energie en Klimaat 

Wijken van het aardgas halen is een zeer intensief proces met bewoners en 

gebouweigenaren, waarvoor veel capaciteit en tijd nodig is. Dit is een van de inzichten uit de 

eerste jaarlijkse Voortgangsrapportage Programma Aardgasvrije Wijken. 

 

 

Lees meer  

  

 

   

 

dinsdag 17 december 2019 

Maatregelen voor financiering van verduurzaming 

woningen 
Energie en Klimaat 

Iedereen moet kunnen meedoen aan de energietransitie. Ook moeten huishoudens de kosten 

voor verduurzaming van de woning via een lagere energierekening kunnen terugverdienen. In 

een Kamerbrief heeft de minister van BZK aangegeven welke financieringsmogelijkheden in 

voorbereiding zijn. 

 

https://content.mailplus.nl/m19/links/vng/nct1213798/4nTYr35TIzpgcyd
https://content.mailplus.nl/m19/links/vng/nct1213800/4nTYr35TIzpgcyd
https://content.mailplus.nl/m19/links/vng/nct1213797/4nTYr35TIzpgcyd
https://content.mailplus.nl/m19/links/vng/nct1213799/4nTYr35TIzpgcyd


 

Lees meer  

  

 

   

 

vrijdag 13 december 2019 

Financiële middelen Klimaatakkoord in decembercirculaire 
Energie en Klimaat 

Binnenkort ontvangen gemeenten de decembercirculaire 2019. VNG vraagt specifieke 

aandacht voor de financiële middelen die hierin beschikbaar komen ten behoeve van de 

uitvoering van de Transitievisie Warmte en het versterken van de energieloketten. 

 

 

Lees meer  

  

 

   

 

 

Informatiebijeenkomst: Europees handelsakkoord met 

Canada (CETA) 
Europa en internationaal 

Naar aanleiding van vragen die in verschillende provincies en gemeenten zijn gesteld over het 

Economische en Handelsverdrag tussen Canada en de EU (CETA) organiseert het ministerie 

van Buitenlandse Zaken met VNG en IPO een informatiebijeenkomst voor Statenleden en 

gemeenteraadsleden. 

datum 28 januari 2020 

 

 

Lees meer  

  

 

   

 

 

dinsdag 21 januari 2020 

Kom naar de regiobijeenkomsten herijking gemeentefonds 
Financiën 

Eind februari komen de beheerders van het gemeentefonds, de minister van BZK en de 

staatssecretaris van Financiën, met hun voorstellen voor de nieuwe verdeling van het 

gemeentefonds per 2021. Bent u benieuwd naar de uitkomsten van deze voorstellen? Kom 

dan naar een regiobijeenkomst herijking gemeentefonds! 

 

https://content.mailplus.nl/m19/links/vng/nct1213801/4nTYr35TIzpgcyd
https://content.mailplus.nl/m19/links/vng/nct1213802/4nTYr35TIzpgcyd
https://content.mailplus.nl/m19/links/vng/nct1213804/4nTYr35TIzpgcyd
https://content.mailplus.nl/m19/links/vng/nct1213803/4nTYr35TIzpgcyd
https://content.mailplus.nl/m19/links/vng/nct1213805/4nTYr35TIzpgcyd


 

Lees meer  

  

 

   

 

woensdag 15 januari 2020 

COELO presenteert lokale lasten grote gemeenten 
Financiën 

De gemeentelijke woonlasten stijgen dit jaar aanzienlijk. Huurders betalen dit jaar € 18 meer, 

eigenaar-bewoners € 30. De afvalstoffenheffing stijgt met 5,9 procent sterk doordat veel 

gemeenten nu pas de verhoging van 139 procent van de rijksbelasting in 2019 doorberekenen. 

 

 

Lees meer  

  

 

   

 

 

woensdag 22 januari 2020 

KPMG geeft inzicht in besteding jeugdhulpmiddelen 
Jeugd 

KPMG heeft een diepteanalyse gedaan bij negen gemeenten en dertien aanbieders over de 

uitgaven jeugdhulp. In de negen gemeenten is tussen 2016 en 2018 ongeveer 21% meer 

uitgegeven aan jeugdhulp. 

 

 

Lees meer  

  

 

   

 

 

vrijdag 20 december 2019 

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg van start 
Maatschappelijke ondersteuning en zorg 

Op 1 januari 2020 treden de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet 

zorg en dwang (Wzd) in werking, als vervangers van de huidige Wet Bijzondere Opnemingen 

Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ). In de Wvggz zijn alle rechten vastgesteld van mensen 

die verplichte ggz-zorg krijgen. 

 

https://content.mailplus.nl/m19/links/vng/nct1213806/4nTYr35TIzpgcyd
https://content.mailplus.nl/m19/links/vng/nct1213807/4nTYr35TIzpgcyd
https://content.mailplus.nl/m19/links/vng/nct1213809/4nTYr35TIzpgcyd
https://content.mailplus.nl/m19/links/vng/nct1213808/4nTYr35TIzpgcyd
https://content.mailplus.nl/m19/links/vng/nct1213810/4nTYr35TIzpgcyd


 

Lees meer  

  

 

   

 

vrijdag 13 december 2019 

Cliëntondersteuning, hulpmiddelen en meer in 

'verzamelbrief' 
Maatschappelijke ondersteuning en zorg 

Cliëntondersteuning en de problemen van het Hulpmiddelencentrum met de levering en 

betaling van Wmo-hulpmiddelen zijn de hoofdondwerpen van een ledenbrief waarmee we 

gemeenten informeren over de stand van zaken bij diverse Wmo- en jeugdhulp-

beleidsthema’s. 

 

 

Lees meer  

  

 

   

 

Bijeenkomst: Inwoner- en cliëntparticipatie 
Maatschappelijke ondersteuning en zorg 

Hoe geef je vorm aan het benutten van de ervaringskennis die burgers rijk zijn? Dit gaat niet 

alleen over het ophalen van deze ervaringskennis, maar juist ook op het vertalen van deze 

input naar een ontwerp en implementatie hiervan. 

datum: 11 februari 2020 

 

 

Lees meer  

  

 

   

 

 

woensdag 29 januari 2020 

Eerste podcast ‘De Raad en de Omgevingswet’ 
Omgevingswet 

In de eerste podcast uit de serie ‘De raad en de Omgevingswet’ wordt ingegaan op wat er 

minimaal klaar moet zijn als de wet van kracht wordt. En dan specifiek wat hiervan belangrijk is 

voor gemeenteraden. 

 

 

Lees meer  

  

 

   

 

https://content.mailplus.nl/m19/links/vng/nct1213811/4nTYr35TIzpgcyd
https://content.mailplus.nl/m19/links/vng/nct1213812/4nTYr35TIzpgcyd
https://content.mailplus.nl/m19/links/vng/nct1213813/4nTYr35TIzpgcyd
https://content.mailplus.nl/m19/links/vng/nct1213815/4nTYr35TIzpgcyd
https://content.mailplus.nl/m19/links/vng/nct1213814/4nTYr35TIzpgcyd


 

dinsdag 14 januari 2020 
 

Samenwerken aan lokale inclusie: verhalen uit de praktijk 
Sociaal domein 

Alle gemeenten zijn verplicht om een Lokale Inclusie Agenda te maken waarin zij aangeven 

hoe zij uitwerking geven aan het VN-verdrag Handicap. Om gemeenten daarbij te helpen, 

maakte de VNG vorig jaar samen met gemeenten en ervaringsdeskundigen de Handreiking 

Lokale Inclusie Agenda. Hoe werkt het in de praktijk?  

 

 

Lees meer  

  

 

   

 

maandag 30 december 2019 

Vijf jaar later: de beloftes van de decentralisaties 
Sociaal domein 

Het sociaal domein heeft de afgelopen jaren voor onrust gezorgd. Inwoners waarderen de zorg 

die ze van gemeenten ontvangen en de samenwerking tussen hulpverleners gaat beter. Maar 

gemeenten hebben zich verkeken op zaken als financiële tekorten en meer gebruik van 

specialistische jeugdhulp. 

 

 

Lees meer  

  

 

   

 

 

vrijdag 24 januari 2020 

Nieuwe cijfers 'stapeling' en Participatiewet 
Werk, inkomen en sociale zekerheid 

De Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD), onderdeel van de site 

Waarstaatjegemeente.nl, heeft nieuwe gemeentelijke cijfers gepubliceerd over het gebruik van 

de Participatiewet en de zogenoemde stapeling van voorzieningen. 

 

 

Lees meer  

  

 

   

 

https://content.mailplus.nl/m19/links/vng/nct1213817/4nTYr35TIzpgcyd
https://content.mailplus.nl/m19/links/vng/nct1213818/4nTYr35TIzpgcyd
https://content.mailplus.nl/m19/links/vng/nct1213820/4nTYr35TIzpgcyd
https://content.mailplus.nl/m19/links/vng/nct1213816/4nTYr35TIzpgcyd
https://content.mailplus.nl/m19/links/vng/nct1213819/4nTYr35TIzpgcyd


 

Moties gemeenteraden 

>> AANGENOMEN MOTIES verzonden aan de VNG <<  

o.a. gemeentefonds (trap op trap af), stikstof, abonnementstarief Wmo 

  

  

  

 

Contact 

Postbus 30435 

2500 GK Den Haag 

070 - 373 83 93 

info@vng.nl 

 
 

 

Afmelden 

Gegevens wijzigen 

Reageren 
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https://content.mailplus.nl/m19/links/vng/nct1213821/4nTYr35TIzpgcyd
tel:+31703738393
mailto:info@vng.nl
mailto:info@vng.nl
https://content.mailplus.nl/m19/links/vng/nct1213822/4nTYr35TIzpgcyd
https://content.mailplus.nl/m19/links/vng/nct1213823/4nTYr35TIzpgcyd
https://content.mailplus.nl/m19/links/vng/nct1213824/4nTYr35TIzpgcyd
https://www.vng.nl/
https://content.mailplus.nl/m19/links/vng/nct1213825/4nTYr35TIzpgcyd
https://content.mailplus.nl/m19/links/vng/nct1213826/4nTYr35TIzpgcyd
https://content.mailplus.nl/m19/links/vng/nct1213827/4nTYr35TIzpgcyd
https://content.mailplus.nl/m19/links/vng/nct1213828/4nTYr35TIzpgcyd

