
From: Lugt, Arjen van der <lugt.a>
Sent: donderdag 25 april 2019 17:18:54
To: OW-Info
Cc:
Subject: FW: VNG Raadsledennieuwsbrief - april 2019 (met o.a. Raad op Zaterdag, verantwoorden/accountantscontrole, bijeenkomsten 

energietransitie)

Graag inboeken als ingekomen stuk voor de gemeenteraad van Oudewater.

Met vriendelijke groet, 

Arjen van der Lugt

Raadsgriffier

E: a.lugt@oudewater.nl

T: 06 – 30 25 64 79

Van: VNG [mailto:vng@vng.nl] 
Verzonden: donderdag 25 april 2019 17:06
Aan: !Griffie-oudewater
Onderwerp: VNG Raadsledennieuwsbrief - april 2019 (met o.a. Raad op Zaterdag, verantwoorden/accountantscontrole, bijeenkomsten 
energietransitie)

Wordt de nieuwsbrief in de mail niet goed getoond? Bekijk deze in uw browser.

Raadsledennieuwsbrief 25 APRIL 2019

Raad op Zaterdag, 25 mei, Haarlem

Energietransitie, de Omgevingswet, jeugdzorg, gemeentefinanciën, de Monitor Sociaal Domein, burgerparticipatie, 
informatievoorziening, grondzaken en de raad als bestuursorgaan: dat zijn de onderwerpen van de workshops tijdens de 
tweede Raad op Zaterdag van dit jaar. Tot ziens in Haarlem! >> Meer informatie + aanmelden

Nieuws

25 april 2019



Blog Omgevingswet: Blauw, steeds blauwer
'Hoe dichterbij de invoeringsdatum, hoe groter de onrust: tijd om het concreet te 
maken, welke stappen gaan we de komende zes maanden zetten, een-twee-
drie. 'Heb je een lijstje met wat we nú moeten doen?' is dit jaar de vraag die met 
stip op 1 staat', constateert Pascale Georgopoulou.
Lees verder

25 april 2019

Voortgang Herziening gemeentefonds
Er is een herziening van het totale gemeentefonds per 2021 op komst. Met deze 
herziening van het gemeentefonds wordt onder meer beoogd de vastgestelde 
knelpunten in de verdeling van de middelen voor het sociaal domein op te 
lossen.
Lees verder

24 april 2019

Goede voorbeelden van toegankelijke gemeenten
Van de inzet van ervaringsdeskundigen, een loket om mensen met een 
beperking aan het sporten te krijgen tot een actieplan fietsen om de stad 
toegankelijker te maken. Sinds het VN-Verdrag inzake Rechten van personen 
met een Handicap werken steeds meer gemeenten actief aan een inclusieve 
samenleving.
Lees verder

24 april 2019

Position paper eerste aanzet zienswijze 
accountantscontrole
Een delegatie van de VNG-commissie Financiën heeft in maart 2019 samen met 
een delegatie vanuit het IPO gesproken met de commissie toekomst 
accountancysector. In dit gesprek zijn een aantal vraagstukken besproken. De 
bredere VNG-reactie op deze vraagstukken is verwerkt in een position paper.
Lees verder

19 april 2019

Ronde Tafel Tweede Kamer over Right to 
Challenge: terugblik
Moet het uitdaagrecht (Right to Challenge) beter verankerd worden in 
wetgeving? Over die vraag discussieerden onlangs Tweede Kamerleden 
met wetenschappers, initiatiefnemers, vertegenwoordigers van gemeenten en 
experts.
Lees verder

18 april 2019

Ledenbrief modelverordening sociaal domein
Een overkoepelende verordening voor het sociale domein in brede zin is 
vooralsnog niet mogelijk. Deze modelverordening richt zich op jeugdhulp, 
maatschappelijke ondersteuning en werk, inkomen, re-integratie en 
tegenprestatie.
Lees verder

18 april 2019



Nieuw festival om de democratie te vieren
Op vrijdag 30 en zaterdag 31 augustus vindt op het eiland Veur-Lent, in de Waal 
bij Nijmegen, het eerste landelijke Democratiefestival plaats. Duizenden 
inwoners uit heel het land gaan met elkaar, politici, maatschappelijke 
organisaties en bedrijfsleven in gesprek over het Nederland van nu en straks.
Lees verder

17 april 2019

Hervorming lokaal belastinggebied stap 
dichterbij? 
In een brief aan de Tweede Kamer deelt staatssecretaris Snel mee dat begin 
2020 de bouwstenen voor een beter belastingstelsel klaar zullen liggen. Het gaat 
om een 'technisch ambtelijke verkenning van een breed palet'.
Lees verder

16 april 2019

Dag en Nacht van de Integriteit: buiten de lijntjes 
kleuren
Na de succesvolle edities van 2017 en 2018 organiseert de VNG samen met zijn 
partners ook in 2019 weer de Dag en Nacht van de Integriteit. Deze zijn dit jaar 
op 25 en 26 september en vormen hét jaarcongres over integriteit en 
integriteitsbevordering in de publieke sector.
Lees verder

15 april 2019

Wmo: resultaatgericht werken mét waarborgen 
rechtszekerheid
Zoals eerder gemeld, stuurde minister Hugo de Jonge (VWS) de Tweede Kamer 
vrijdag een brief over resultaatgericht werken in de Wmo 2015 in het licht van 
uitspraken van de Centrale Raad van Beroep (CRvB). De VNG is positief over de 
brief, waarin de minister een wijziging van de Wmo voorstelt.
Lees verder

9 april 2019

VNG presenteert prioriteiten inzet gemeentelijk 
woonbeleid
Mede door de toenemende druk op de woningmarkt en de nieuwe Woningwet, 
wordt het gemeentelijk woonbeleid steeds belangrijker. Reden voor de VNG om 
haar inzet op het gebied van wonen te actualiseren en een aantal topprioriteiten 
te presenteren.
Lees verder

9 april 2019

Resultaten van de pilots 'Anders verantwoorden'
Wat is echt van belang om te weten of inwoners goed ondersteund 
worden? Samen met de gemeenteraad, aanbieders en accountants 
onderzochten tien gemeenten hoe zij vanuit eenvoud en bedoeling kunnen 
verantwoorden in het sociaal domein. De resultaten zijn nu bekend.
Lees verder

3 april 2019

Vertrouwenspersonen bij agressie en intimidatie



Op 3 april is in Zeist het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur gepresenteerd. 
Burgemeesters, wethouders en raadsleden die te maken krijgen met 
vraagstukken rond de eigen veiligheid (intimidatie, bedreiging, agressie en 
geweld) kunnen terecht bij de vertrouwenspersonen van dit team.
Lees verder

Bijeenkomsten

25 september 2019

Nacht van de Integriteit
Na de succesvolle edities van 2017 en 2018 organiseert de VNG samen met zijn partners ook in 2019 weer de Dag en 
Nacht van de Integriteit. Deze zijn dit jaar op 25 en 26 september en vormen hét jaarcongres over integriteit en 
integriteitsbevordering in de publieke sector.
Lees verder

31 augustus 2019

Democratiefestival: dag 2
Op het Democratiefestival vieren en ervaren we de democratie. Dat we in een land leven waar iedereen zijn of haar mening 
mag geven, waar verschillen mogen zijn en waar we samen de keuzes maken, hoe moeilijk dat soms ook is.
Lees verder

30 augustus 2019

Democratiefestival: dag 1
Op het Democratiefestival vieren en ervaren we de democratie. Dat we in een land leven waar iedereen zijn of haar mening 
mag geven, waar verschillen mogen zijn en waar we samen de keuzes maken, hoe moeilijk dat soms ook is.
Lees verder

5 juni 2019

VNG Jaarcongres 2019: dag 2 inclusief ALV
'Besturen is mensenwerk' is het thema van het VNG Jaarcongres 2019 dat op dinsdag 4 en woensdag 5 juni plaatsvindt.
Lees verder

4 juni 2019

VNG Jaarcongres 2019: dag 1
'Besturen is mensenwerk' is het thema van het VNG Jaarcongres 2019 dat op dinsdag 4 en woensdag 5 juni plaatsvindt.
Lees verder

25 mei 2019

Raad op Zaterdag (Haarlem)
Energietranisatie, de Omgevingswet, jeugdzorg, gemeentefinanciën, de Monitor Sociaal Domein, burgerparticipatie, 
informatievoorziening, grondzaken en 'de raad als bestuursorgaan': dat zijn de onderwerpen van de workshops van deze 
tweede Raad op Zaterdag van dit jaar.
Lees verder

24 mei 2019

Dag voor de Raad: de rol van de raad als bestuursorgaan
De gemeenteraadsverkiezingen zijn ruim een jaar achter de rug en alle raadsleden zijn ingewerkt. Tijd om vooruit te kijken. 
Op de Dag voor de Raad 2019 van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden staat de rol van de raad als 
bestuursorgaan centraal. 
Lees verder

23 mei 2019

VNG Atriumlezing: De stad is een laboratorium
De stad kent complexe vraagstukken met veel gedaantes. In veel steden zijn partijen stadslabs gestart om te zoeken naar 
oplossingen. Het zijn experimenteerruimten waarin overheden, maatschappelijke organisaties, bewoners en 
kennisinstellingen zoeken naar een aanpak.
Lees verder

16 mei 2019

Informatiebijeenkomst Klimaatakkoord ALV (Utrecht)
Op woensdag 5 juni aanstaande is de ALV in Barneveld. Daar staat het onderwerp Klimaatakkoord geagendeerd. Het advies 
van het VNG-bestuur en onderliggende stukken ontvangt u 8 mei.



Lees verder

14 mei 2019

Informatiebijeenkomst Klimaatakkoord ALV (Zwolle)
Op woensdag 5 juni aanstaande is de ALV in Barneveld. Daar staat het onderwerp Klimaatakkoord geagendeerd. Het advies 
van het VNG-bestuur en onderliggende stukken ontvangt u 8 mei.
Lees verder

13 mei 2019

Denksessie raadsleden: Regionale Energiestrategie
Het Programma Democratie in Actie en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden willen raadsleden helpen om hun 
positie in de totstandkoming van de RES te versterken. Daarom zoeken we raadsleden en griffiers die hierover mee willen 
denken.
Lees verder

9 mei 2019

Informatiebijeenkomst Klimaatakkoord ALV ('s Hertogenbosch)
Op woensdag 5 juni aanstaande is de ALV in Barneveld. Daar staat het onderwerp Klimaatakkoord geagendeerd. Het advies 
van het VNG-bestuur en onderliggende stukken ontvangt u 8 mei.
Lees verder

7 mei 2019

Inspiratiesessie: Aan de slag met Right to Challenge
Met het Right to Challenge krijgen inwoners ruimte om gemeentelijke taken (inclusief het bijbehorende budget) over te 
nemen. Hoe komt u goed uit de startblokken als u met dit onderwerp aan de slag gaat?
Lees verder

6 mei 2019

Denksessie raadsleden: Regionale Energiestrategie
Het Programma Democratie in Actie en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden willen raadsleden helpen om hun 
positie in de totstandkoming van de RES te versterken. Daarom zoeken we raadsleden en griffiers die hierover mee willen 
denken.
Lees verder

Moties gemeenteraden

>> AANGENOMEN MOTIES verzonden aan de VNG <<

Heeft u een motie, aangenomen door de meerderheid van de raad, waarvan u de VNG/andere gemeenten op 

de hoogte wilt stellen? Mail deze naar: info@vng.nl

Onderzoeken naar VNG-dienstverlening

We willen de dienstverlening aan u graag verbeteren, daarom voeren we de komende tijd een aantal onderzoeken uit. Uw 
inbreng is onontbeerlijk, we stellen het dan ook op prijs als u aan een of meerdere onderzoeken wilt deelnemen als u 
hiervoor wordt benaderd.

Alvast bedankt voor uw medewerking!

Over de Raadsledennieuwsbrief
U ontvang deze nieuwsbrief omdat u raadslid of griffier bent (volgens het relatiebeheersysteem van de VNG) 
of omdat u zich heeft aangemeld. Voor vragen: mail naar info@vng.nl vng.nl/raadsleden

Klik hier om u af te melden voor de raadsledennieuwsbrief. 
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