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Lugt, Arjen van der

Van: OW-Info

Verzonden: woensdag 25 november 2020 09:30

Aan: !Griffie-oudewater; OW-Bestuurssecretariaat

Onderwerp: FW: Nieuwsbrief ROB

Categorieën: Ingekomen stuk

 

 

Van: sender@verzondenitems.nl <sender@verzondenitems.nl>  

Verzonden: dinsdag 24 november 2020 13:46 

Aan: OW-Info <info@oudewater.nl> 

Onderwerp: Nieuwsbrief ROB 

 

 

NIEUWSBRIEF 
  

11/2020 
Bezoekadres: 
Korte Voorhout 7 

Den Haag 
 
Postadres: 
Postbus 20011 

2500 EA Den Haag 
 
Tel: 070 - 426 75 40 
 

> Wijzig mijn gegevens 
> Ik meld mij af 
 

 

 

 

 

   

Debatteer mee! Serie van 3 debatavonden over de invloed van 

digitalisering op onze democratie  

Wat is de invloed van digitalisering op onze democratie? Samen met De Balie 

onderzoekt de Raad voor het Openbaar Bestuur dat in een driedelige serie. 

Er wordt ook gezocht naar oplossingen; hoe willen we de publieke ruimte organiseren, al 

dan niet in digitale vorm? Er worden drie debatavonden georganiseerd, bij De Balie in 

Amsterdam op: 30 november, 7 december, 14 december. Deze zijn live bij te wonen, 

uiteraard worden hierbij de coronamaatregelen in acht genomen. Door die zelfde 

coronamaatregelen zijn er maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. De avonden 

kunnen ook online via live stream worden gevolgd.  

Meer informatie en aanmelden: Debatavonden over de invloed van digitalisering op o

democratie 

Evaluatie ROB: verzoek om uw medewerking door enquête in te vullen

Een adviesraad is verplicht om elke vier jaar een evaluatie over zijn functioneren uit te 

(laten) voeren. Bureau Berenschot heeft in september de opdracht verworven om de 

Raad voor het Openbaar Bestuur over de periode vanaf 1 juli 2017 tot nu te evalueren. 
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U kunt ons helpen bij de evaluatie door een korte enquête in te vullen. Deze duurt 

ongeveer 7 minuten. We zouden het zeer waarderen als u hiervoor de tijd wilt nemen. 

De vragen in de enquête zijn er op gericht een goed beeld te krijgen van de doelgroep 

die de ROB via de nieuwsbrief bereikt. Ook wordt gekeken naar de waardering, 

doorwerking en het bereik van de adviezen. De antwoorden zijn anoniem en worden 

gebruikt om de ROB handvatten te bieden om zoveel mogelijk waarde voor het 

openbaar bestuur te (blijven) leveren.  

Via onderstaande link krijgt u direct toegang tot de vragenlijst. Het invullen is mogelijk 

tot 18 december 2020. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!  

https://berenschot.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_6FHj8LcbslVY1ql 

 

Adviesrapport | Goede ondersteuning, sterke democratie

Er moet een duidelijke normering komen voor goede ondersteuning van 

gemeenteraadsleden en leden van de provinciale staten. Dat staat in het advies 'Goede 

ondersteuning, sterke democratie' dat de Raad op 5 november heeft uitgebracht verzoek 

van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De Raad signal

het werk van decentrale volksvertegenwoordigers de afgelopen jaren flink is verzwaard. 

Taken zijn complexer en samenwerking is ingewikkelder, omdat er meerdere partijen 

aan tafel zitten. Meer werk dus, waarbij de ondersteuning is achtergebleven. 

ROB-raadslid Huri Sahin geeft in een videoboodschap toelichting op het advies. 

Adviesrapport Goede ondersteuning, sterke democratie  

Video: Toelichting van het advies door Huri Sahin 

Adviesrapport | Lokale media: niet te missen  

Lokale en regionale media zijn onmisbaar voor de lokale samenleving en democratie. 

Maar de lokale media kunnen hun functies lang niet overal in Nederland goed uitvoeren. 

Daarom pleiten de Raad voor het Openbaar Bestuur en de Raad voor Cultuur voor 

concrete afspraken, meer samenwerking en een stevigere financiering voor regionale en 

lokale media. Dat staat in het advies ‘Lokale media: niet te missen’ dat op 12 november 

is uitgebracht op verzoek van de minister van Binnenlandse Zaken (BZK) en de minister 

voor Media (OCW).  

In een podcast wordt het advies toegelicht door Miranda de Vries - lid van de Raad voor 

het Openbaar Bestuur en burgemeester van Etten-Leur, Marijke van Hees 

van de Raad voor Cultuur en Flip van Willigen - directeur omroep 1Twente. 

Adviesrapport Lokale media: niet te missen  

Podcast: Lokale media: niet te missen 

Terugkijken: ROB-lezing  
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Maxim Februari sprak dit jaar op 1 oktober online de ROB-lezing uit. Deze gaat over hoe 

de inzet van data-technologie het karakter en de werking van het recht verandert. Zo 

stelt hij dat het rechtssysteem gebaseerd is geweest op tekstinterpretatie; de 

toepassing van een algemene regel op een bijzonder geval door interpretatie. Martine 

Branderhorst hield daarna een prikkelend co-referaat.  

De lezing en het co-referaat zijn terug te kijken via de website van de ROB. De lezing en 

het co-referaat komen aan het eind van het jaar beschikbaar, zowel digitaal als in 

papieren vorm. Wanneer u de lezing op papier wilt ontvangen, kunt u een e

met daarin het adres waarnaar de publicatie toegestuurd kan worden, naar 

info@raadopenbaarbestuur.nl. U krijgt de uitgave van de ROB-lezing dan eind dit jaar 

toegestuurd.  

Terugkijken ROB-lezing 

Terugkijken: Dag van de Financiële Verhoudingen - 

Samenwerken, samen betalen? 

Donderdag 15 oktober was de derde Dag van de Financiële Verhoudingen. Het thema dit 

jaar is de bekostiging van opgaven in maatschappelijke netwerken. Zoals het 

verduurzamen van de energievoorziening, verbetering van de (jeugd)zorg, en het 

creëren van werk en welzijn in regio’s.  

Het was een interessante middag waarbij verschillende sprekers reflecteerden op essays 

over dit onderwerp. De Dag was onder leiding van dagvoorzitter Ruben Maes, en is via 

de website van de ROB terug te kijken.  

Terugkijken: Dag van de Financiële Verhoudingen, samenwerken, samen betalen? 

Lezen: Essaybundel Samenwerken, samen betalen 

 

Communicatie 

Volg ons op social media  

Snel op de hoogte raken van nieuwe publicaties en activiteiten van de Raad voor het 

Openbaar Bestuur? Volg ons dan op Twitter: @Raad_ROB Of volg ons op 

Abonneer op gezamenlijke nieuwsbrief adviesraden  

Een aantal adviesraden brengt samen eens per twee maanden een gezamenlijke 

nieuwsbrief uit. Deze biedt een handzaam overzicht van actuele informatie over 

komende en recent verschenen adviezen, kabinetsreacties, publicaties en activiteiten. 

De nieuwsbrief verschijnt naast de eigen nieuwsbrief van de Raad voor het Openbaar 

Bestuur.  

Nieuwsbrief adviesraden  
 

 


