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Kijk terug: inspiratiewebinars sociaal domein

De Hervormingsagenda Jeugd en toekomst Wmo moeten lokáál inhoud 
krijgen. Bijvoorbeeld door je sterk te maken voor een 
praktijkondersteuner bij de huisarts. Door in gesprek te gaan met 
inwoners over hun eigen verantwoordelijkheid. Of door lokale 
verordeningen te benutten om jeugdhulp af te bakenen.

Wethouders en raadsleden riepen elkaar hiertoe op in de 6 webinars tijdens de 
VNG- inspiratieweek sociaal domein. Kijk de webinars terug via ons YouTube-
kanaal:

 Beter wonen voor aandachtsgroepen  
 Onderwijs, jeugd en Jeugdbescherming en jeugdreclassering  
 Gezond leven en oud worden  
 Werk maken van een jeugdagenda met impact (Hervormingsagenda Jeugd)  
 Bestaanszekerheid: een grondrecht geen beleidskeuze  
 Iedereen doet mee  

 Lees het bericht met onze terugblik  

Trainingen werkgeversfunctie van de raad

Bent u actief in de werkgeverscommissie van uw raad? Dan geeft de Nederlandse 

https://c.spotler.com/ct/m19/k1/TqEPWMuLuknjiB4PG7zVWJcua4cbUco8ng0zIR0iVGE3RPG05B8pSl81pYkcYZ3K2WlWFZtFJen_jI-wurwfTg/VVRVEVpzAbEER87
https://youtu.be/HZl8omP-EK0
https://youtu.be/sXoJK6tLVFM
https://youtu.be/0SUdi2lBftE
https://youtu.be/FkJbWnkTk88
https://youtu.be/tPtU02UCGBg
https://youtu.be/G7Ufo4toh44
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/4We_hHh_UE6qKm7fvXB4JOXK0_LtFDuB9lVFfbWzmu618byPx3PZ4Yvt621UC5i8qsQERxSBbB8CXCNXgP1CEw/DCCwdwdBJtbM4BD
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/D7aEkbA1x2Qk6t6754c4MNh6oy8NEjJ0Lq4u963ivpaQ2OJiYaOHf6Z-3A83zVDsZD6pvCRbuSciV1iBhB6_Bg/gI38IxApFtNy8KD


Vereniging van Raadsleden u in alle regio’s dit najaar de gelegenheid om deel te 
nemen aan speciale trainingen voor werkgeverscommissieleden.

Het doel van de trainingen is om werkgeverscommissieleden te informeren en met 
elkaar het gesprek te laten voeren hoe en op welke wijze de raad de 
werkgeversfunctie jegens de griffie het beste kan uitvoeren. Zie voor de data en 
locaties:

 Agenda Nederlandse Vereniging voor Raadsleden  

Rijksbegroting 2023 en de gevolgen voor gemeenten

Wat zijn voor gemeenten de belangrijkste kabinetsvoornemens in de rijksbegroting voor 2023?
In een speciale ledenbrief geven we daarvan een beknopte samenvatting. Voor sommige 
voornemens is er extra budget en voor een paar onderwerpen blijven de financiën achterwege.
Lees meer

Gemeentelijke coalitieakkoorden in kaart
Bestuur

Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart zijn er overal in Nederland coalities 
gevormd. Aan die coalities liggen akkoorden ten grondslag. In opdracht van de VNG 
onderzocht kennis- en netwerkorganisatie Platform31 die akkoorden op inhoud met behulp van
automatische tekstanalyse.
Lees meer

Hoe vergaren inwoners nieuws over hun gemeente?
Bestuur

Voor het eerst is door het Commissariaat van de Media onderzoek gedaan naar het gebruik 
van alle online en offline gebruikte lokale informatiebronnen, dit is per streek voor heel 
Nederland in kaart gebracht. Het onderzoeksrapport werd gistermiddag gepresenteerd.
Lees meer

Nieuwe subsidieregeling voor stimuleren lokale omroepen
Bestuur

https://c.spotler.com/ct/m19/k1/CMaOzACgHq6mwzDavYXs3ANlIm4jO_g88ZhTFYJXtlbrxrsCXGAuhYhEr_kwrfoDEAeSae_iV2GkE61ctKHXQw/CyPKWGiPmGr7WPf
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/cZoY8-LG-7JqWy7BkZr7bWP8f90TV-w3bgTkYjaqRWMg89UdivHYjZ1aSB47RrOAx3ay-7xz5R4uX7CtGW-MmQ/aVZYtY4fY5mHJtP
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/86wKqXvthlpF0gHHsMyuUwrQACufh5xSojxIaSXB-KAqJS5uiCFpPxsm-UZ8eiqluycMTdAy_4Bj7aOSrD0x4g/gy7BbV6jkzF8kcf
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/xUhrK95cFTkH_cNkBHpXMO_MqctIUu0s5AMD3DstVH904a9LlqBFrWy3XcMCHk3jEOp3v6-AMNCuH3hlrKo2SQ/wCVDFs8mtcdrHN3


In het regeerakkoord staat dat budget wordt vrijgemaakt om lokale omroepen te 
professionaliseren. Via het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek kan nu tot 24 oktober 
subsidie worden aangevraagd door lokale omroepen voor nieuwe professionaliseringtrajecten 
en trainingen van hun (vrijwillige) medewerkers.
Lees meer

Programma voor versterken bewonersinitiatieven 
gelanceerd
Bestuur

VSBfonds, Oranje Fonds, Stichting DOEN en de VNG slaan met bewoners en gemeenten de 
handen ineen om nieuwe wegen te ontdekken die bestaande bewonersinitiatieven mogelijk 
maken door te gaan en/of door te groeien. Dat doen we via het Programma Samen! dat start in
november 2022 en 2 jaar zal lopen.
Lees meer

VNG positief over wetsvoorstel digitaal vergaderen
Bestuur

Tijdens de coronacrisis was er een tijdelijke regeling voor digitale raadsvergaderingen. De 
regering wil dit nu permanent mogelijk maken. De VNG heeft hierop positief gereageerd.
Lees meer

Webinar: Toegankelijke participatie
Bestuur

Inwonerparticipatie is niet meer weg te denken uit het werk van beleidsmakers. Denk aan 
ontwikkelingen binnen de Omgevingswet, duurzaamheid of het sociaal domein. In dit webinar 
behandelen we wetgeving en verschillende manieren van participatie en besteden we 
aandacht aan de toegankelijkheid van participatie.
Lees meer

Bijeenkomst: Raadsacademie Leeuwarden
Bestuur

Deze bijeenkomst is bedoeld om raadsleden te informeren over nieuwe ontwikkelingen binnen 
het raadswerk en actuele thema's. Deelnemers krijgen tips, aanbevelingen en adviezen over 
hoe zij op een effectieve manier als raadslid invloed kunnen uitoefenen.
Lees meer

https://c.spotler.com/ct/m19/k1/2TdG67U0oOMJyyCN3Y1wnwaI7fLD44uvwufo2NKnXXR-esNa1agegAeJl0bC4TO1x8e4_yKN7TxFbYOCNCzKPQ/QAfyQ5HLiLnWM7N
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/42CalUApjwdcLpOa7n_K-kW_M4Zf0crOrmxJrjIBxRGV2Ci8gAKRNzOhkcgtTEkAO96JE3ZdSqtMJZ2KMYdnnA/wUANin9z2w3c6Ex
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/MgkTfmkJDn7jxKNqSHv1O9ALe69GWnoQ4wbX8Ow_jahpoNzVsON5LZzJLlyhPsxZSKDvuG1iP6XmaXStMNy8nw/39VS3GLGUnitbgR
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/ajUHRgF2POd8QgNEoov7QPoGrW_7D3n2sExyWkeFe9V8JIPydmZ-xNV_9Ofz0NI6Nbb8Wgkr8RfTMWzaQIPR4g/SQUSIQT2n53E9kc
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/Kk4ald49a0izHQJZwY-qf6JisVry7AO5wIEgvnsuAqI48KNpjA1HHki9KUKd4FmTR7Nd9UHt3SXzypQdg7a46A/zSGNt3PgCXSPIVF


Bijeenkomst: Raadsacademie Goes
Bestuur

Deze bijeenkomst is bedoeld om raadsleden te informeren over nieuwe ontwikkelingen binnen 
het raadswerk en actuele thema's. Deelnemers krijgen tips, aanbevelingen en adviezen over 
hoe zij op een effectieve manier als raadslid invloed kunnen uitoefenen.
Lees meer

Bijeenkomst: Gemeenteraad en ombudsman (Zuidwest-
Nederland)
Bestuur

Raadsleden zijn een belangrijk aanspreekpunt voor inwoners die ontevreden zijn met het 
optreden van het gemeentebestuur, ook de Ombudsman vervult die rol. Praat mee en leer 
meer over de rol die de Ombudsman kan vervullen bij het agenderen en bespreken van 
klachten van inwoners.
Lees meer

Bijeenkomst: Gemeenteraad en ombudsman (Middenoost-
Nederland)
Bestuur

Raadsleden zijn een belangrijk aanspreekpunt voor inwoners die ontevreden zijn met het 
optreden van het gemeentebestuur, ook de Ombudsman vervult die rol. Praat mee en leer 
meer over de rol die de Ombudsman kan vervullen bij het agenderen en bespreken van 
klachten van inwoners.
Lees meer

VNG-handreiking helpt gemeenten met duidelijke 
communicatie
Dienstverlening en bedrijfsvoering van gemeenten

De VNG heeft een handreiking geschreven die gemeenten helpt hun communicatie met 
inwoners en ondernemers duidelijker en begrijpelijker te maken.
Lees meer

https://c.spotler.com/ct/m19/k1/6we3WLjYdWfE_PJ8s2eL_lpgKG0r7qoIrnLedOp7lmXoue1MJhjL4uDVOPpB4dMn09LbsBTnUS57_lV7JibuiA/2uRqj6hPHxKN7Pn
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/o14tZraXxcfxOahgpD3vikhtMJU1kWD7AkjHhYDBdCna178Q6Jo3GZ0P5qmVwIGCRTpB5qCFtlNF3GVBdeX69w/rDtDFLImDMsUSkR
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/UmTNaRTtg1pyG5MHav7GPwlmQs6WAEjoOjS-T2XCOq70GItxqouKrRvJdkoUNXmG4_0zrDgbueuwGrtn1oAByA/6EIKVuEHuvRmYW6
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/4Sd_I1QBQWW4xrMe0w1YJEzgoPERp2XcPCdUjiHlV6qrADMSF_nJQYH2xmBQTeJSnSLb7Yv8PDbeFNgOnVENMg/73ctLezVZAYNp28


Inbreng VNG rondetafelgesprek betaalbaarheid energie
Energie en Klimaat

Gemeenten zien dagelijks dat inwoners niet meer rond kunnen komen. Ze komen door de 
stijgende energieprijzen en de enorme inflatie financieel in de problemen. We zien de 
noodzaak om de energie- en inflatiecrisis voor wat betreft bestaanszekerheid te behandelen 
zoals bij de coronacrisis.
Lees meer

Congres Energie Lokaal 2022: Volle kracht vooruit!
Energie en Klimaat

De energietransitie is urgent en staat hoog op de agenda van gemeenten. Tijdens dit landelijke
congres horen wij graag van bestuurders en ambtenaren wat uw vraagstukken zijn. En we 
praten u bij over onder meer de actualiteit en de vervolgstappen bij de opwek van duurzame 
energie en de afkoppeling van aardgas.
Lees meer

Webinarreeks gemeentefinanciën en -belastingen
Financiën

Wat speelt er op het gebied van gemeentefinanciën? Hoe werkt het gemeentefonds eigenlijk? 
Hoe zitten de gemeentelijke belastingen en heffingen in elkaar? Over deze en nog veel meer 
financiële onderwerpen organiseert het Team Financiën van de VNG tot in december een 
reeks webinars.
Het eerste webinar is op het moment van verschijnen van deze nieuwsbrief achter de rug maar
de reeks wordt op 5 oktober voortgezet!
Lees meer

https://c.spotler.com/ct/m19/k1/aNpLawCSUErKPbHqWJFfLvCuFu_iJ_fbc6-_tFQzOdfCTb6TtQry30t0YBI2mK4irsQqmaukD_3dT1ZHAySxew/9bwFqt8gVJKVuff
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/JvDEa9oQ9Z2fcp7BPgoG3MxattzLLsvQ0glWlx4sBT43vRKIGYiDr7ggEHqIeRHiyT6Bn7ad1LiL8B_znEkxVw/tUFvtGjMXzcfgQW
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/-_d7Sv4fUgeW50Wzp1idRsHhWwGKKlIGlYwnxmPYM8zRRqjvUnQIXegk7fRUCzGUYBaYEQ7dI6R_Tb4Au3UPjQ/aVqNhaNZvFTPjYz


Ethische commissie: 'De inwoners hebben hier baat bij’
Informatiesamenleving

Hoe zorgt u dat innovaties op het gebied van digitale dienstverlening van uw gemeente ook 
ethisch verantwoord zijn? De gemeente Enschede legde de ‘pilot inkomensverrekeningsapp’ 
voor aan een ethische commissie. Met een verrassend resultaat. Dick Laan neemt u in een 
video mee in zijn ervaringen.
Lees meer

Wetten en regels hinderen jongeren met een beperking
Jeugd

Jongeren met een beperking lopen veel risico op langdurige financiële problemen. Dat komt 
onder andere door ingewikkelde wetten en regels, grote administratieve lasten, onzekere 
financiën en weinig toekomstperspectief, blijkt uit onderzoek van de Nationale Ombudsman. 
De VNG heeft meegewerkt aan dit onderzoek.
Lees meer

Congres: Samen op reis in de wereld van 
cliëntondersteuning
Maatschappelijke ondersteuning en zorg

In 2017 stonden 14 gemeenten in de startblokken om als Koploper de cliëntondersteuning te 
versterken. Inmiddels zijn 113 gemeenten aangesloten op deze reis in de wereld van 
cliëntondersteuning, veel andere gemeenten maken gebruik van hun ervaring en kennis. Wat 
hebben zij op hun reis meegemaakt?
Lees meer

https://c.spotler.com/ct/m19/k1/HzZn3M6-xlP7AHdMteRrxMhBS-hyHb88TB1txN3wvrh6G6ZQhApbgLd4s_HikRvu2kKA1eaG0cLLNBD6m9YOPg/tVUNR6vHPnTMX33
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/DGrosbrVp68WUid6h2qydaXQrKW4M4Yn9KqR2bqJMSkoOiOPcLQqJEXfNO0RMD6t0u9PDBJP5Fe0BusVMH5CuQ/vc7wfSqLzTkIwZ8
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/mWbxEaohiM_0aIRDKyfdf_-TABQjtHAKybVGTpsz3GfPigEio_R-ylgsCVCq747G55Ti7Ws83IpcYrKpTbR3Hw/LcJFdFD9VTmiXcu


Bekendmaking invulling vacatures in Bestuur en 
commissies
Over de VNG

Er hadden zich ruim 630 kandidaten aangemeld voor de vacatures in bestuur en commissies. 
Daaruit heeft de Voordrachtscommissie een keuze gemaakt. Het bestuur van de VNG heeft de
kandidaten op 22 september tot waarnemer benoemd. Het waarnemerschap geldt tot aan de 
Najaars ALV van 2 december.
Lees meer

Openstelling nieuwe vacatures VNG-bestuur en -
commissies
Over de VNG

De VNG zoekt kandidaten voor het (vice)voorzitterschap van de vereniging, 3 vacatures in het 
College voor Arbeidszaken en 2 vacatures in de commissie Europa & Internationaal. Wij 
nodigen u van harte uit om zich kandidaat te stellen voor een of meer van deze vacatures.
Lees meer

Moties gemeenteraden
 
Bekijk de aangenomen moties die gemeenten naar de VNG stuurden. (Recentelijk o.a. over 
stikstofbeleid, verspreiding rijkswerkgelegenheid, de GGD.)

 Bekijk de moties op de VNG-website  

Contact Afmelden
Gegevens wijzigen vng.nl

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

https://c.spotler.com/ct/m19/k1/tF3QwKEpOzth0y66NTWc9OoZD98acc4ISxKCw4mtKpCJUkLvaQxAPIaYW0h9O4xlLE8a9Kl4oRFjzUL8nsXZ7A/hgSqBqTKFEcrKBC
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/rVApFAVkRgFIAkIPCwTVlG0G04gJbY_jenLxN2Ehi_wSbH09uzXMtXLmHWyVqSwlPf2vIoUy9fB11OnoCJx_fA/gREDqVCkmfT9BUL
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/HfOETUFeTceSPbqmH5AGV2Aqyu84TI5sgwamJWsejgZV_AGYGMtwarG03tktjwHe8zeuwBmcMWFyccIVtd1A_g/PGvVHgbJAXA49rC
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/1k9k-mfzgYnjqv2MgbORtC6guWE_w-Az6ynVRq8sGeXWcYGthDc63lsi59nFRcSFfKq7HJ-lFlesTX2jBMYysw/weGGgxZkuarAYrD
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/paUqQUb3W_-aIqNZb2-uYRb5eCvYSpxNAB6Lywnq_Yyige9GvCErN3hCroEHyeS4m2gpx7zGinPV7Y5NrtnUcg/y7vH4ciyBnQh2w5
https://vng.nl/moties
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/ybFpKYb6Yo3jyCjRkpCKXsFpcyu3MUcQRC2AmsrEW5tiTmBibVquLimlqg1GWlWn2jlMXkffXNAPbgsu4UOZSQ/N3DL2C6eHzBigVV
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/q1O-UWoFbDudpTPwoLcylyIKNd-Os6zFbWadbr5zXVvM9A6VJAM3dWSgXs3ZLN4ajhnTb0JDi1V3DuTN-0sGQQ/bPVTCIdQjPnGa4Y
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/iV5SqO65LRRXyZONRFD_cxN8H_vLYpVi-LScQ5_d8yx2KWE9D4QxxeVACI0K0LEFcqrjD6Z0akT5nzJjl0cprA/STvV4TRZ7AvvUZy
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/6HgUhHJULjSvlsQ_ww-9ccg8NnHrF8HoJ9ccqRWALizXGw6wagObaw7PIO8YYwwXLDnZQJZ8HVYyJ3t-dK3k_w/Xx7h4wgepFn2Cgp
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/eTyNCt1U5mVsTYKxl1gz3HgzSqucLPJNU8y_yfvund95uIBA6qBPdHMGbdCjFpBcut3wbx0Z-pxUPRGcEmYGQQ/gIMEIvdAFZnwxeq
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/6c-QKLMiHARh9JWmP8THoSOmIOXXIu9UgMu4ELubfWo3ODFrcxLkczgLReqwnmYuL7RanvSSH3c592j6HLDPxA/tit9JCfSQzix4Dg

