
From: Lugt, Arjen van der <lugt.a>
Sent: donderdag 28 februari 2019 22:01:46
To: OW-Info
Cc:
Subject: FW: VNG Raadsledennieuwsbrief - februari 2019 (o.a. vangnetuitkering, inclusie, meerjarenvisie, rechtspositie, bijeenkomsten)

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 28 februari 2019 16:32
Aan: !Griffie-oudewater
Onderwerp: VNG Raadsledennieuwsbrief - februari 2019 (o.a. vangnetuitkering, inclusie, meerjarenvisie, rechtspositie, bijeenkomsten)

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

Raadsledennieuwsbrief
28 

FEBRUARI 
2019

Raad op Zaterdag 16 maart - 'Raad in Control'
Energietransitie, gemeentefinanciën, de Omgevingswet, het 
sociaal domein, lokale democratie/bestuur, grondzaken, 
informatievoorziening en timemanagement: de workshops van 
deze Raad op Zaterdag maken duidelijk hoe u als raad(slid) 'in 
control' blijft. Tot ziens in Wageningen!

Meer informatie en aanmelden

Nieuws

28 februari 2019



Blog 
Omgevingswet: 
Beklijven
'Je gaat het pas zien als je 
het doorhebt!' Herhaling 
van informatie (vooral als je 
er niet direct iets mee 
moet) helpt, merkt Pascale 
Georgopoulou bij haar 
presenaties over de 
Omgevingswet.
Lees verder

26 februari 2019

In elke gemeente 
spelen data en 
technologie een 
rol
'Of je nu een grote stad 
bent of een klein dorp, in 
elke gemeente spelen data 
en technologie een rol', 
aldus VNG-voorzitter Jan 
van Zanen in een interview 
voor het Financieel 
Dagblad in een special 
over de digitale 
samenleving.
Lees verder

25 februari 2019

Verruiming tijdelijke 
vervangingsregeling 
raadsleden 
Een raadslid kan bij 
zwangerschap of ziekte tijdelijk 
ontslagen en vervangen worden. 
Maar vanaf 16 weken voor een 
reguliere verkiezing is dat niet 
toegestaan. De VNG kan zich 
vinden in het kabinetsvoorstel 
om de Kieswet op dit punt aan te 
passen.
Lees verder

25 februari 2019

Terugblik VNG-
commissie 
Raadsleden en 
Griffiers februari
Donderdag 14 februari 
kwam de Commissie 
Raadsleden en Griffiers 
voor het eerst dit jaar 
bijeen. Er werd onder meer 
gesproken over de 
rechtspositie politieke 
ambtsdragers en het 
Toerustingsfonds voor 
Raadsleden binnen het 
programma Democratie in 
Actie. 
Lees verder

22 februari 2019

Kennispunt voor 
lokale politieke 
partijen
Informatie over de 
oprichting en organisatie 
van een lokale politieke 
partij en campagne voeren, 
dossiers, opleidingen, een 
forum: dat biedt de site van 



het nieuwe Kennispunt 
voor lokale politieke 
partijen. Het Kennispunt 
heeft ook een helpdesk.
Lees verder

20 februari 2019

FAQ's invoering 
nieuw 
rechtspositiebesluit 
ambtsdragers
Naar aanleiding van de 
invoering van het nieuwe 
Rechtspositiebesluit decentrale 
politieke ambtsdragers krijgt de 
VNG veel vragen zoals: hoe zit 
het met de verstrekking van 
ICT-middelen in het oude en 
nieuwe regime, hebben 
raadsleden ook recht op 
vergoeding van reiskosten etc.
Lees verder

20 februari 2019

Utrechtse 
raadsleden 
adopteren 
Global Goals
Utrechtse raadsleden 
trapten op 7 februari een 
campagne af om de 
bekendheid van de 
zeventien Global Goals te 
vergroten en de doelen te 
verbinden aan het 
gemeentelijk beleid.
Lees verder

19 februari 2019

Werkgroep 
Principes voor 
digitale stad van 
start
15 februari was de kick off 
bijeenkomst van de 
werkgroep Principes voor 
de digitale stad. De 
werkgroep gaat de 
komende tijd aan de slag 
met het doorontwikkelen 
van de principes. Het doel 
is om een vernieuwde set 
van principes eind 2019 
tijdens de BALV aan alle 
VNG leden voor te leggen.
Lees verder

18 februari 2019

Terugblik 
adviescie. 
Rechtspositie 
Politieke 
ambtsdragers
De commissievergadering 
van 14 februari 2019 stond 
in het teken van onder 
andere de invoering van 
het nieuwe 
Rechtpositiebesluit 
decentrale politieke 
ambtsdragers, het 
conceptbeleidsplan van de 
commissie en de 
governance van het 



rechtspositieoverleg met 
het ministerie van BZK.
Lees verder

15 februari 2019

Nieuwsbrief Zorg 
+ Veiligheid: 
februari-nummer 
verschenen
De landelijke campagne 
tegen huiselijk geweld, 
regiobijeenkomsten zorg 
en veiligheid, een nieuwe 
handreiking over 
polarisatie, de eerste 
landelijke 
netwerkbijeenkomst over 
mensenhandel: een greep 
uit de onderwerpen van de 
vijfde aflevering van de 
VNG Nieuwsbrief Zorg + 
Veiligheid.
Lees verder

14 februari 2019

Limburg: Denk 
ook aan 
arbeidsmigratie 
en krimp
De Limburgse gemeenten 
spraken op 6 februari in 
Roermond over thema’s 
die niet mogen ontbreken 
in de Meerjarenvisie 
Gemeenten 2020-2024. 
Naast de energietransitie 
en informatiesamenleving 
is er aandacht nodig voor 
arbeidsmigranten en 
bevolkingskrimp.  
Lees verder

8 februari 2019

Rol raadsleden 
bij 
Vangnetuitkering
De Vangnetuitkering 
Participatiewet biedt 
gemeenten financiële 
compensatie voor grote(re) 
tekorten op het budget. Uit 
deze middelen betaalt de 
gemeente de 
bijstandslasten. Welk rol 
heeft de raad daarbij?
Lees verder

8 februari 2019

Flevoland: Je 
moet geen last 
hebben van 
grenzen
Grensoverschrijdende 
samenwerking en 
taakdifferentiatie zijn 
thema’s die Flevoland 
graag terugziet in de 
Meerjarenvisie Gemeenten 
2020-2024. 
Lees verder

6 februari 2019

Routeplanner 
Right to 



Challenge helpt 
zeer betrokken 
burgers
Denken de bewoners van 
uw gemeente ook dat zij 
het beter kunnen? De 
Routeplanner Right to 
Challenge helpt bij de 
invulling van hun 'right to 
challenge', het recht om 
vergaand invloed uit te 
oefenen op 
gemeentetaken.
Lees verder

1 februari 2019

Drenthe: Geef 
ons ruimte, dan 
zetten we ferme 
stappen
Drentse opgaven voor de 
Meerjarenvisie gemeenten 
2020-2024 zijn divers: 
goede en bereikbare zorg, 
de inclusieve samenleving, 
bestuurlijke ondermijning 
en het klimaat. Ruim vijftig 
burgemeesters, 
wethouders en raadsleden 
praatten mee. 
Lees verder

31 januari 2019

Lokale Inclusie 
Agenda: gebruik 
de VNG-
handreiking
Elke gemeente is verplicht 
een Lokale Inclusie 
Agenda te maken. Hoe doe 
je dat en wat staat daar 
dan in? Samen met 
gemeenten en hun 
ervaringsdeskundigen 
ontwikkelde de VNG 
hiervoor een handreiking.
Lees verder

Bijeenkomsten

24 april 2019

Europese Verkiezingsdebat 2019
Op woensdag 24 april organiseren de VNG en Kenniscentrum 
Europa decentraal een verkiezingsdebat in het kader van de 
Europese verkiezingen op 23 mei 2019.
Lees verder

16 maart 2019

Raadsledencongres: Raad op Zaterdag 
(Wageningen)
De reeks raadsledencongressen Raad op Zaterdag krijgt een 
vervolg met deze editie in Wageningen. Met op het programma 
workshops over energietransitie, de Omgevingswet, 
gemeentefinanciën, informatievoorziening, het sociaal domein, 
lokale democratie/bestuur, grondzaken en timemanagement.
Lees verder

14 maart 2019

Tweedaagse cursus: Deep democracy
'Deep democracy' biedt methodieken voor dialoog en 
besluitvorming en is tevens een visie op democratie. Tijdens deze 
tweedaagse interactieve workshop maakt u kennis met deze 



inspirerende methode en leert u dialogen en 
besluitvormingsprocessen ontwerpen.
Lees verder

Praktijkvoorbeeld: positieve gezondheid
Het Beleidskader Sociaal Domein 2019 - 2022 van de gemeente 
Woudenberg is gebaseerd op het concept 'positieve gezondheid'. 
Uitgegaan wordt van het vermogen van de inwoners om met de 
fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan. 
Daarbij wordt zoveel mogelijk ingezet op het benutten eigen regiei 
en talenten.

Het Beleidskader is opgenomen in de VNG Databank 
Praktijkvoorbeelden.

Moties gemeenteraden
>> AANGENOMEN MOTIES verzonden aan de VNG

Heeft u een motie, 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

Klik hier om u af te melden voor de raadsledennieuwsbrief. 
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