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Lugt, Arjen van der

Van: VNG <vng@vng.nl>

Verzonden: donderdag 31 januari 2019 15:32

Aan: !Griffie-oudewater

Onderwerp: VNG Raadsledennieuwsbrief - januari (bijeenkomsten, o.a. Raad op Zaterdag, 

rechtspositie, OZB en meer)

Categorieën: Ingekomen Stukken

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

 

 Raadsledennieuwsbrief 31 JANUARI 2019

 

 

 

 

 
Raad op Zaterdag weer van start! 

 

 

De reeks raadsledencongressen 'Raad op Zaterdag' krijgt een vervolg met een editie op zaterdag 16 maart in Wageningen. 
Raad op Zaterdag is een dag vol workshops en lezingen die elke keer over een ander (hoofd)thema gaan. Het congres van 
16 maart staat in het teken van Raad in Control. >> Programma en aanmeldformulier  

 
 

 
Nieuws 
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31 januari 2019 

Blog Omgevingswet: Coalitie en oppositie 
Hoe relevant is het verschil tussen coalitie en oppositie eigenlijk in de geest van 
de Omgevingswet, vraagt Pascale Georgopoulou zich af in haar blog. Wat is 
politiek en wat juist niet? Er liggen kansen voor meer verbinding en dialoog, 
maar wie zet de eerste stap 
Lees verder 

 

 

 

 

31 januari 2019 

De rol van de raad bij de burgemeesterskeuze 
Bij de benoeming van een nieuwe burgemeester kan en mag een gemeenteraad 
meer dan u misschien denkt. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden zette 
de belangrijkste beslismomenten voor de raad op een rij. 
Lees verder 

 

 

 

 

21 januari 2019 

Resultaten onderzoek uitvoering AMvB Reële prijs
Welke inzichten doen we op en wat leren we van de toepassing van de AMvB 
Reële prijs Wmo 2015? In tien gemeenten is aan de hand van interviews de 
uitvoeringspraktijk in beeld gebracht en geanalyseerd om hiervan te leren. 
Lees verder 

 

 

 

 

21 januari 2019 

Nieuwsbrief Zorg + Veiligheid: aflevering 4 
Het vierde nummer van de VNG-nieuwsbrief Zorg + Veiligheid opent met een 
artikel over privacy en gegevensdeling. Verder is er nieuws in vrijwel alle 
rubrieken, zoals 'Geweld hoort nergens thuis', 'Zorg- en Veiligheidshuizen', 
'Radicalisering' en 'Mensenhandel'. 
Lees verder 
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18 januari 2019 

Nieuwe modelregelingen rechtspositie politieke 
ambtsdragers 
Per 1 januari 2019 is een nieuw Rechtspositiebesluit voor alle decentrale 
politieke ambtsdragers in werking getreden. In navolging hiervan heeft de VNG 
een tweetal modelregelingen opgesteld. Een modelverordening voor raads- en 
commissieleden en een modelregeling voor het college. 
Lees verder 

 

 

 

 

10 januari 2019 

Kandidaten gezocht voor vacatures VNG-bestuur 
en -commissies 
De VNG zoekt kandidaten voor in totaal 23 vacatures in het bestuur, negen 
commissies en twee colleges. We nodigen alle burgemeesters, wethouders, 
secretarissen, griffiers en raadsleden van harte uit om zich kandidaat te stellen 
voor een of meerdere vacatures! 
Lees verder 

 

 

 

 

3 januari 2019 

Op hoofdlijnen positief over gewijzigde Woo 
De VNG ziet positieve veranderingen in het wetsvoorstel Wet open overheid 
(Woo). De indieners hebben in de wijzigingswet rekening gehouden met de 
belangrijkste kritiekpunten van gemeenten over de uitvoerbaarheid en de kosten. 
Lees verder 

 

 

 

 

27 december 2018 

VNG wil overleg over OZB-amendement Omtzigt 
De VNG heeft staatssecretaris Snel (Financiën) gevraagd om overleg over de 
reikwijdte van het amendement-Omtzigt. Door het amendement krijgen 
gemeenten de vrijheid voor sportaccommodaties, dorpshuizen en andere 
'instellingen van sociaal belang' het woningtarief voor de OZB te rekenen. 
Lees verder 
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21 december 2018 

Uitwerking: duurzaam alternatief OZB 
De VNG inventariseerde duurzame alternatieven in lokale heffingen. In vervolg 
op deze inventarisatie hebben we de onroerende-zaakbelastingen (OZB) nader 
uitgewerkt. Eerder publiceerden wij al de nadere uitwerkingen van de 
legesheffing, de parkeerbelastingen en de rioolheffing. 
Lees verder 

 

 

 

 

21 december 2018 

Volgende stap op weg naar Klimaatakkoord 
Met de overhandiging van de opbrengst van de klimaattafels aan minister 
Wiebes is een volgende stap gezet om te komen tot een Klimaatakkoord. De 
VNG gaat met de achterban in gesprek of de maatregelen voldoen aan de drie 
door gemeenten gestelde randvoorwaarden aan ondertekening van het akkoord. 
Lees verder 

 

 

 

 

21 december 2018 

Uitspraken resultaatgericht beschikken en 
normtijden 
De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft recent een aantal Wmo-uitspraken 
gedaan die belangrijke gevolgen hebben voor het Wmo-beleid van 
gemeenten. De VNG gaf op 6 november een eerste reactie op de uitspraak van 
8 oktober over resultaatgericht beschikken. 
Lees verder 

 

 
 

 
Bijeenkomsten 

 

 

16 maart 2019 

Raadsledencongres: Raad op Zaterdag 
De reeks raadsledencongressen 'Raad op Zaterdag' krijgt een vervolg met deze editie in het Stadhuis van Wageningen. 
Raad op Zaterdag is een dag vol workshops en lezingen die elke keer over een ander (hoofd)thema gaan. 
Lees verder 

 

 

 

28 februari 2019 

Bijeenkomst: Meerjarenvisie gemeenten 2020-2024 (Groningen) 
Samen met gemeenten gaan we in kaart brengen wat de belangrijkste thema's voor de komende jaren zijn en wat deze 
betekenen voor de rol van het lokaal bestuur. Met als uiteindelijke doel: een nieuwe meerjarenvisie van gemeenten voor 
2020-2024. 
Lees verder 

 

 

 
21 februari 2019 
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Bijeenkomst: Meerjarenvisie gemeenten 2020-2024 (Zuid-Holland) 
Samen met gemeenten gaan we in kaart brengen wat de belangrijkste thema's voor de komende jaren zijn en wat deze 
betekenen voor de rol van het lokaal bestuur. Met als uiteindelijke doel: een nieuwe meerjarenvisie van gemeenten voor 
2020-2024. 
Lees verder 

 

 

14 februari 2019 

Atriumlezing: Waardevol lokaal bestuur 
In de bijeenkomst wordt het rapport 'Werken aan publieke waarde – Leren van en voor gemeenten' gepresenteerd. Het is 
het resultaat van de onderzoekslijn Publieke waarde en Lokaal Bestuur, een samenwerking tussen de VNG en het 
onderzoeksteam Successful Public Governance van de Universiteit Utrecht. 
Lees verder 

 

 

 

14 februari 2019 

Opstartsessies: Ontwikkeltrajecten Democratie in Actie 
Wilt u serieus aan de slag met een democratisch vraagstuk in uw eigen gemeente en daarnaast kennis delen met anderen? 
Tijdens deze opstartsessies biedt Democratie in Actie u de mogelijkheid om gezamenlijk de agenda hiervoor vast te stellen. 
Lees verder 

 

 

 

13 februari 2019 

Bijeenkomst: Meerjarenvisie gemeenten 2020-2024 (Utrecht) 
Samen met gemeenten gaan we in kaart brengen wat de belangrijkste thema's voor de komende jaren zijn en wat deze 
betekenen voor de rol van het lokaal bestuur. Met als uiteindelijke doel: een nieuwe meerjarenvisie van gemeenten voor 
2020-2024. 
Lees verder 

 

 

 

6 februari 2019 

Bijeenkomst: Meerjarenvisie gemeenten 2020-2024 (Limburg) 
Samen met gemeenten gaan we in kaart brengen wat de belangrijkste thema's voor de komende jaren zijn en wat deze 
betekenen voor de rol van het lokaal bestuur. Met als uiteindelijke doel: een nieuwe meerjarenvisie van gemeenten voor 
2020-2024. 
Lees verder 

 

 

 

31 januari 2019 

Bijeenkomst: Meerjarenvisie gemeenten 2020-2024 (Flevoland) 
Samen met gemeenten gaan we in kaart brengen wat de belangrijkste thema's voor de komende jaren zijn en wat deze 
betekenen voor de rol van het lokaal bestuur. Met als uiteindelijke doel: een nieuwe meerjarenvisie van gemeenten voor 
2020-2024. 
Lees verder 

 

 

 

 
Moties gemeenteraden 

 

 
Zie: Aangenomen raadsmoties verzonden aan de VNG Heeft u een motie die is aangenomen door de meerderheid van de 
raad waarvan u de VNG op de hoogte wilt stellen? Mail deze dan naar: info@vng.nl  

 

  

 

 

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
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Klik hier om u af te melden voor de raadsledennieuwsbrief.    

 
   

 


