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Al aangemeld voor het VNG Jaarcongres?
 
Eindelijk is het mogelijk elkaar ‘gewoon’ weer op locatie ontmoeten op 
het VNG Jaarcongres, 28 en 29 juni in Westfriesland. We nodigen u van 
harte uit voor dit Jaarcongres vol inspiratie. Mis het niet en schrijf u nu 
in!

 VNG Jaarcongres 2022  

Startwebinars voor raadsleden/bestuurders
 
Op het moment van verschijnen van deze nieuwsbrief zijn 3 van de 5 
VNG-startwebinars voor nieuwe én ervaren raadsleden/bestuurders 
achter de rug. Bekijk de opnamen van deze webinars via onze Startpagina 
voor raadsleden en bestuurders.

Er is deze week nog een webinar over inclusieve samenleving en een webinar over 
leefomgeving. Meer informatie en aanmelden:

 Startwebinar Inclusieve samenleving  
 Startwebinar Leefomgeving  
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Gezocht: kandidaten VNG-bestuur en -commissies
 
De VNG zoekt kandidaten voor in totaal 226 vacatures in het bestuur, 9 
adviescommissies en 2 colleges. Wij nodigen alle raadsleden, griffiers, wethouders,
burgemeesters, en secretarissen van harte uit om zich kandidaat te stellen voor 
een of meerdere vacatures in bestuur, commissies en colleges.

 Openstelling vacatures en commissies VNG  

Save the date: Raad op Zaterdag
 
Op 18 juni is er weer een Raad op Zaterdag. Tijdens deze bijeenkomst kunt u 
deelnemen aan sessies over onderwerpen zoals gemeentefinanciën, grondbeleid, 
debatvaardigheden en participatie. Op het moment van het verzenden van deze 
nieuwsbrief staat het programma nog niet vast en is de inschrijving nog niet geopend, houd 
daarom onze agenda in de gaten:

 Agenda VNG.nl > Versterking lokale democratie  

Wet inburgering: visual voor raadsleden
Asiel tot integratie

Gemeenten hebben met het in werking treden van de Wet inburgering 2021 (Wi2021) de 
regierol over de uitvoering van de inburgering. Binnen de landelijke wet- en regelgeving is 
deze rol naar eigen inzicht in te vullen. Als gemeenteraadslid kunt u hier een belangrijke 
bijdrage aan leveren.
Lees meer
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Boodschap aan Kamer: rekenkamer moet blijven 
aansluiten op lokale behoefte
Bestuur

De Tweede Kamer besprak op 25 mei met minister Bruins Slot (BZK) de Wet versterking 
decentrale rekenkamers. Dit was aanleiding voor de VNG, de Nederlandse Vereniging voor 
Raadsleden, de VvG en de UvW om onze zorgen over het wetsvoorstel nogmaals bij de 
Kamerleden onder de aandacht te brengen.
Lees meer

Bijeenkomst: Hoe krijg je als gemeenteraad grip op 
regionale samenwerking?
Bestuur

In deze bijeenkomst gaat Marcel Boogers, hoogleraar Innovatie en Regionaal Bestuur aan de 
Universiteit Twente, in op onder meer de vraag: Hoe krijg je als gemeenteraad grip op 
regionale samenwerking en verbonden partijen?
Lees meer

Meer geld naar gemeenten voor energiebesparende 
maatregelen
Energie en Klimaat

Het ministerie van BZK heeft, vooruitlopend op de Voorjaarsnota, alvast meer informatie 
gegeven over verhoging van de middelen aan gemeenten voor de aanpak van 
energiearmoede in 2022. Het gaat om een additionele € 150 miljoen voor energiebesparende 
maatregelen en € 68,5 miljoen voor de lokale isolatieaanpak.
Lees meer

Webinar: De opwekking van duurzame energie: kansen en 
uitdagingen voor raadsleden
Energie en Klimaat

Deze bijeenkomst is een van de thematische verdiepende webinars in het 
introductieprogramma voor (nieuwe) raadsleden over de energietransitie. Dit 
introductieprogramma wordt georganiseerd door het Nationaal Programma Regionale 
Energiestrategie (NP RES) en de VNG.
Lees meer
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Raadsacademie 'Raad en klimaat', ALV Nederlandse 
Vereniging voor Raadsleden
Energie en Klimaat

De ALV van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden in Utrecht is een gecombineerde 
bijeenkomst met de Raadsacademie Utrecht. Gerrit Hiemstra, sinds 1998 weerpresentator bij 
het NOS Journaal en oprichter van het weerplatfom Weeronline, geeft een speciale workshop 
Raad en Klimaat.
Lees meer

Trendanalyse #1: Registratie van sensoren en algoritmen
Informatiesamenleving

Sensoren en algoritmen hebben de potentie om gemeenten te ondersteunen in hun taken. Het
advies is om er open over te zijn, de technologieën te registeren en verantwoording af te 
leggen aan inwoners over het gebruik ervan. In de 'Trendanalyse Registratie van sensoren en 
algoritmen' gaan we hier dieper op in.
Lees meer

Woo gedeeltelijk in werking getreden
Informatiesamenleving

De Wet open overheid (Woo) is 1 mei gedeeltelijk in werking getreden. In een brief informeren 
BZK, VNG, UvW en IPO overheden over de implementatie. Bestuursorganen kunnen Woo-
documenten actief openbaar maken op de eigen website, hangende de ontwikkeling van het 
Platform Open Overheidsinformatie (PLOOI).
Lees meer

Bijeenkomsten: Digitale inclusie en toegankelijkheid voor 
raadsleden (Rotterdam en Zwolle)
Informatiesamenleving

Het onderwerp digitale toegankelijkheid staat landelijk op de agenda. Zo is in de Tweede 
Kamer begin dit jaar met de motie-Bisschop om een stappenplan gevraagd om zo snel 
mogelijk te voldoen aan eisen van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Lees meer (Rotterdam)
Lees meer (Zwolle)

https://c.spotler.com/ct/m19/k1/tymS3PD8eBBQjL83LlFOz6ufRMc1WUuhKVOZyaugHhHABIGektrmrPqB-NLS88eE9lZL93rOzVt9FkJCm46w6g/AK6eGauMtJ6Qxtv
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Nieuwe cijfers Wmo in Gemeentelijke Monitor Sociaal 
Domein
Maatschappelijke ondersteuning en zorg

Vandaag (12 mei) verschenen in de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD), 
onderdeel van Waarstaatjegemeente, de nieuwe gemeentelijke cijfers over Wmo.
Lees meer

‘Permanente vernieuwingsdrang ondermijnt het sociaal 
domein’
Sociaal domein

Tijdelijkheid, wisseling en discontinuïteit lijken het sociaal beleid te domineren. Terwijl er juist 
behoefte is aan vertrouwdheid, vaste contacten, rust en zekerheid. Het is daarom tijd dat 
politiek en bestuur serieus werk maken van continuïteit. In beleid, organisaties en 
professionele relaties.
Lees meer

Symposium: Kiezen in het sociaal domein - nieuwe 
gemeentebesturen aan zet
Sociaal domein

Gemeenten staan voor grote uitdagingen binnen het sociaal domein. Het Sociaal en Cultureel 
Planbureau (SCP) bracht onlangs een scherp rapport uit over kiezen voor mensen met 
complexe problematiek, over ruimte pakken binnen landelijke kaders, en over zelfredzaamheid
van inwoners.
Lees meer

Moties gemeenteraden
Bekijk aangenomen moties die gemeenten naar de VNG stuurden. (Over o.a.: instrumenten 
voor betaalbare woningen, bezuinigingen jeugdzorg en ontkoppeling AOW van minimumloon.)
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 Ga naar het overzicht van de moties  

Contact Afmelden
Gegevens wijzigen vng.nl

Dit bericht is verzonden door de VNG.
Lees onze proclaimer.
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