
From: Lugt, Arjen van der <lugt.a>
Sent: donderdag 28 maart 2019 17:34:15
To: OW-Info
Cc:
Subject: FW: VNG Raadsledennieuwsbrief - maart (met o.a.: de rollen van de raad / Omgevingswet / 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 maart 2019 16:30
Aan: !Griffie-oudewater
Onderwerp: VNG Raadsledennieuwsbrief - maart (met o.a.: de rollen van de raad / Omgevingswet / bijeenkomsten)

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

Raadsledennieuwsbrief 28 MAART 2019

Maak vaart met subsidie voor lokale partijen

'Financiële overheidssteun voor alle politieke partijen, nationaal en (alleen) lokaal opererend, is nodig zodat zij hun voor de 
representatieve democratie essentiële functies behoorlijk kunnen uitvoeren', stelt de commissie-Veling. De VNG pleit al jaren 
voor een subsidieregeling voor lokale partijen, we zijn dan ook teleurgesteld over de kabinetsreactie op het 
commissierapport. Lees verder

Nieuws

28 maart 2019



Blog Omgevingswet: Controlerende rol 
ondergeschoven kindje
Bij de implementatie van de Omgevingswet komen twee van de drie rollen van 
de raad helemaal tot hun recht: de kaderstellende en de 
volksvertegenwoordigende. Maar hoe zit het met de controlerende? Bij veel 
raadsleden blijkt dat nog een ondergeschoven kindje, constateert Pascale 
Georgopoulou.
Lees verder

28 maart 2019

Nieuw aanbod: workshops Raad in Beraad
De kaderstellende, vertegenwoordigende en controlerende rol: de wijze waarop 
raadsleden hier individueel en gezamenlijk invulling aan geven loopt nogal 
uiteen. Het is belangrijk om de eigen rolneming af en toe tegen het licht te 
houden: dat kan in de nieuwe workshop Raad in Beraad.
Lees verder

28 maart 2019

Eén jaar Leeromgeving voor raadsleden
Een jaar geleden startte de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, de 
Vereniging van Griffiers, de VNG en het ministerie van BZK gezamenlijk de 
digitale leeromgeving voor raadsleden. Deze portal is voortdurend aangevuld. 
Benieuwd waar inmiddels modules over te vinden zijn?
Lees verder

27 maart 2019

'Raadsleden onvoldoende bewust van 
bestuurlijke rol'
'Raadsleden zijn zich er onvoldoende bewust dat de gemeenteraad een 
bestuurlijke rol heeft. De raad is het hoogste bestuursorgaan, maar binnen het 
stad- en gemeentehuis is de bestuurlijke rol voor slechts een derde deel van de 
raadsleden de belangrijkste rol.'
Lees verder

25 maart 2019

Gemeenteraad verkent eigen rol bij invoering 
Omgevingswet
Hoe zorg je er als raad voor dat je betrokken wordt bij de invoering van de 
Omgevingswet? Door zélf die rol te pakken en ermee aan de slag te gaan. De 
raad van Berkelland koos ervoor om een werkgroep invoering Omgevingswet te 
vormen en de politieke kleuren in die samenwerking aan de kant te zetten.
Lees verder

22 maart 2019

Kabinet presenteert nieuw Beleidskader 
herindelingen
De ministerraad stemde vandaag op voorstel van minister Ollongren (BZK) in 
met het nieuwe Beleidskader gemeentelijke herindelingen. Alle nieuwe 
herindelingen worden getoetst aan dit kader, het doel is herindelingsprocedures 
te borgen en meer van onderop te laten verlopen.
Lees verder

22 maart 2019



Eerste Raad op Zaterdag van 2019: terugblik en 
presentaties
Zaterdag 16 maart was de eerste Raad op Zaterdag van 2019. In Wageningen 
volgden 77 raadsleden workshops over de vele verschillende actuele 
onderwerpen waar zij in de raad mee te maken krijgen. De eerstvolgende Raad 
op Zaterdag is op zaterdag 25 mei.
Lees verder

15 maart 2019

Handleiding basisscan integriteit beschikbaar
Een handleiding basisscan integriteit moet gemeentebestuurders helpen om 
tijdens de coalitievorming een goede risicoanalyste te kunnen maken en 
zorgvuldig om te gaan met kandidaat-bestuurders.
Lees verder

14 maart 2019

Essay: 'Leg de taak waar die hoort'
Rondom de totstandkoming van de Meerjarenvisie Gemeenten 2020-2024 
publiceren we een aantal essays. In dit essay pleit hoogleraar Maarten Allers 
voor een duidelijke visie op de inrichting van lokaal bestuur. Volgens hem is er 
nu een gebrekkige samenhang tussen taak en schaal in het openbaar bestuur.
Lees verder

14 maart 2019

Kandidaten gezocht voor vacatures VNG-bestuur 
en -commissies
We nodigen alle burgemeesters, wethouders, secretarissen, griffiers en 
raadsleden uit zich kandidaat te stellen voor één of meer van de 21 vacatures. 
Het gaat om de vacature van voorzitter, 12 vacatures in de commissie Europa & 
Internationaal en 8 vacatures in het bestuur en andere commissies.
Lees verder

14 maart 2019

Ledenbrief over wijzigingen Wet open overheid
Begin januari hebben de initiatiefnemers een gewijzigde versie van de Wet open 
overheid ingediend bij de Tweede Kamer. Het voorstel beteft aanpassingen van 
hun initiatiefwetsvoorstel Wet open overheid (Woo). In een ledenbrief gaan we in 
detail in op de voorgestelde aanpassingen.
Lees verder

12 maart 2019

Waarstaatjegemeente versie 2019 is live
Sinds vandaag is de nieuwe versie van het gemeentelijk dataplatform 
Waarstaatjegemeente live! Het platform is op een aantal punten ingrijpend 
vernieuwd, op basis van uw wensen. Zo krijgt u meer mogelijkheden voor 
maatwerk en hergebruik en heeft Waarstaatjegemeente ook een nieuw uiterlijk 
gekregen.
Lees verder

7 maart 2019



Informatiebeveiliging Suwi: er is nog werk aan de 
winkel
De Totaalrapportage informatiebeveiliging Gezamenlijke elektronische 
Voorzieningen Suwi (GeVS) 2017 laat zien dat er nog werk aan de winkel is. 
Vooral de controle van logging en systeemgebruik, de beoordeling van 
toegangsrechten en het actualiseren van informatiebeveiligingsbeleid vragen 
aandacht.
Lees verder

Bijeenkomsten

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

24 april 2019

Debat Europese Verkiezingen
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

13 april 2019

Meetup: Informatiepositie raadsleden
VNG Realisatie deed onderzoek naar de informatiepositie van raadsleden. Het onderzoek laat zien wat de gevolgen 
(kunnen) zijn van het veranderend maatschappelijk klimaat voor het werk van raadsleden.
Lees verder

Praktijkvoorbeeld: schuldhulp

De schuldhulp aan Rotterdammers gaat op de schop. Met onder meer een perspectieffonds en vroegsignalering wil de 
gemeente voor eind 2021 15.000 inwoners op een laagdrempelige manier helpen bij het aanpakken van hun schulden. Deze 
vernieuwde aanpak staat omschreven in het plan Reset Rotterdam. Lees verder (VNG Databank Praktijkvoorbeelden)

Save the date! Raad op Zaterdag 25 mei

De eerstvolgende Raad op Zaterdag is op zaterdag 25 mei, de locatie en het programma staan nog niet definitief vast. We 
stellen u zo spoedig mogelijk op de hoogte via de websites van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en de VNG (en 
uiteraard via deze nieuwsbrief).

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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