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Raad op Zaterdag 26 november
Een ruim aanbod aan online sessies over actuele, uiteenlopende 
onderwerpen in 3 workshoprondes: dat is Raad op Zaterdag op 26 
november. Het programma is speciaal opgesteld voor 
(deel/duo)raadsleden, commissieleden, steunfractieleden, 
fractiemedewerkers, griffiers en griffiemedewerkers.

De VNG en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden nodigen u hierbij uit voor 
deze digitale Raad op Zaterdag. Meld u nu aan!

 Meer informatie en aanmelden  

Introductieprogramma energietransitie 
afgerond: kijk de webinars terug en... suggesties
welkom!
Het introductieprogramma energietransitie voor 
volksvertegenwoordigers, georganiseerd door de VNG en het NP RES, is 
achter de rug. De webinars gingen onder meer over participatie, de 

https://c.spotler.com/ct/m19/k1/mIZJIVpV5pQ29VbE8InfKBCiMIMJ6omCJEBIA3esQ_CoxBVKMPNjSvNu0Hd2NQyaY2LG7ZTisKl5hCxvas1Q_Q/u5e2GxTJGRtQE4W


Omgevingswet, aardgasvrij maken en duurzame mobiliteit.

 Kijk de webinars terug via de website van NP RES
 Bekijk ook de video met uitleg over de rol van volksvertegenwoordigers in 

de energietransitie.

De VNG en het NP RES zijn benieuwd wat volksvertegenwoordigers verder nodig 
hebben. Heeft u ideeën of wensen? Stuur dan een mail aan Pascale 
Georgopoulou: p.georgopoulou@npres.nl, zodat we samen kunnen kijken welke 
ondersteuning we kunnen bieden.

Community of Practice participatie/uitdaagrecht
De VNG start in november met een Community of Practice over 
participatie/uitdaagrecht. Doel is om van elkaars ervaringen te leren. We 
houden 3 digitale bijeenkomsten, de deelname is gratis.

Aan de orde komen vragen en onderwerpen waarop de deelnemers graag 
feedback willen krijgen van collega’s en van deskundigen. Bijvoorbeeld:

 Hoe ga je aan de slag met een nieuwe participatievorm als het 
uitdaagrecht?

 De rol van het gemeentebestuur als taken worden ‘losgelaten’ bij 
uitdaagrecht: waarover gaat het gemeentebestuur nog wel, wat laat het 
bestuur over aan de samenleving? En op welke wijze stuurt het 
gemeentebestuur dan ‘op hoofdlijnen'?

 Hoe voorkom je dat participatie een onderwerp dat is belegd bij een kleine 
groep ambtenaren zonder dat de rest van de organisatie hiervan weet 
heeft?

 Het maatschappelijk draagvlak bij initiatieven met het uitdaagrecht.

 Participatiebeleid en participatieverordening.

Deskundigen van het Kennisnetwerk voor participatie en uitdaagrecht begeleiden 
de Community of Practice. Stuur voor meer informatie of aanmelden een mail 
aan info@uitdaagrecht.nl of Mathilde.vandeVen@vng.nl.

Nu te beluisteren: De Inburgeringspodcast
Asiel tot integratie
Begin dit jaar trad de Wet inburgering 2021 in werking. Gemeenten hebben nu een



belangrijke rol bij het begeleiden van nieuwkomers die inburgeringsplichtig zijn. 
Wat is er veranderd? Welke uitdagingen komt men in de praktijk van de uitvoering 
tegen? En welke tips zijn er? Divosa, de VNG, SAM en het ministerie van SZW 
maakten er een vijfdelige podcast over.

Lees meer

Eerste Kamer neemt ‘integriteitswet’ aan
Bestuur
De Eerste Kamer nam op 11 oktober de Wet bevorderen integriteit en functioneren
decentraal bestuur aan. Minister Bruins Slot (BZK) wil de wet op 1 januari 2023 in 
werking laten treden. In dit bericht meer over de gevolgen voor de gemeenteraad, 
burgemeester en wethouders.

Lees meer

Position paper VNG naar aanleiding 
begrotingsbehandeling BZK
Bestuur
Onlangs behandelde de Tweede Kamer de begroting van BZK en het 
gemeentefonds. Via een position paper vroegen we de Kamerleden hun aandacht 
voor 4 verschillende onderwerpen die alle van invloed zijn op het herstel van het 
vertrouwen van inwoners in de (lokale) overheid: maatschappelijke onrust, 
subsidie voor lokale politieke partijen, het versterken van de uitvoeringskracht van 
gemeenten en de gemeentefinanciën.

Lees meer

Bijeenkomst: Het Verhaal van Lokaal: de 
verbindende kracht van de lokale omroep
Bestuur
Ga op in gesprek met vertegenwoordigers van gemeenten (lokale bestuurders en 
beleidsambtenaren) en andere overheden, journalistiek en wetenschap over de 
stand van zaken van de lokale journalistiek. Speciale gast is staatssecretaris Gunay
Uslu van Cultuur en Media. Onder de sprekers is Marianne Besselink, burgemeester
van de gemeente Bronckhorst en bestuurlijk ambassadeur lokale 
omroepvernieuwing namens de VNG.



Lees meer

Online bijeenkomst: Meepraten en meedoen - 
Kleur in de raad
Bestuur
Na het succes van de 1e sessies van Kleur in de Raad, gaat de Nederlandse 
Vereniging voor Raadsleden in deze vervolgsessie opnieuw het gesprek aan 
met raadsleden met een niet geheel Nederlandse achtergrond. De focus zal 
voornamelijk liggen op de uitvoering en betrokkenheid bij de begroting.

Lees meer

Online bijeenkomst: Meepraten en meedoen - 
Vrouw in de raad
Bestuur
De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden gaat in deze vervolgsessie opnieuw 
het gesprek aan met vrouwelijke raadsleden. De focus van deze bijeenkomst zal 
voornamelijk liggen op de uitvoering en betrokkenheid bij de begroting.

Lees meer

Bijeenkomst: Raadsacademie Venlo
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: ALV Raadsacademie Venray
Bestuur
Deze Raadsacademie is een gecombineerde bijeenkomst met de Algemene 
Ledenvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. De 
bijeenkomst is bedoeld om raadsleden te informeren over het raadswerk en 
actuele thema's.

Lees meer



Bijeenkomst: Raadsacademie Den Helder
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

Veel zorgen bij gemeenten over hoge 
energiekosten
Energie en Klimaat
De VNG krijgt veel vragen over de uitvoering van rijksmaatregelen die 
samenhangen met de energieprijzen, zoals koopkracht, energiecontracten, 
sancties tegen Russische bedrijven en het prijsplafond voor energie. In een 
ledenbrief behandelen we de verschillende problemen als gevolg van de hoge 
energieprijzen.

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 geeft ons Team 
Financiën tot in december een reeks webinars. De eerste 3 webinars zijn achter de 
rug, de reeks wordt op 1 november voortgezet.

Lees meer



Informatiebeveiligingsdienst ziet toename 
gevaren
Informatiesamenleving
In het rapport Dreigingsbeeld Informatiebeveiliging 2023-2024 constateert de 
Informatiebeveiligingdienst (IBD) van de VNG dat de risico’s voor gemeenten 
groeien. Gemeenten doen al veel om hun informatie goed te beveiligen, maar toch
is er meer nodig om gelijke tred te houden met de dreiging.

Lees meer

Eerste advies Interbestuurlijke Datastrategie
Informatiesamenleving
De inzet van data bij maatschappelijke vraagstukken wordt voor gemeenten 
steeds belangrijker. In de Interbestuurlijke Datastrategie Nederland is daarom een 
Pilot Adviesfunctie Verantwoord Datagebruik gestart. Overheden kunnen daar 
terecht met vragen over juridische, technische en ethische aspecten van data.

Lees meer

Bijeenkomst: Openbaarheid Symposium: Woo, 
wij doen het zo
Informatiesamenleving
De Woo is bijna een half jaar van kracht. Hoe staat het met de implementatie van 
de Woo en wat zijn daarin belangrijke lessen en resultaten die we als gemeenten 
kunnen delen? De eerste editie van het Openbaarheid Symposium biedt 
gelegenheid om dat samen te ontdekken.

Lees meer

Bijeenkomst: GovTech Summit voor innovatie in 
de publieke sector
Informatiesamenleving
GovTech Summit is een toonaangevend evenement voor innovatie in de publieke 
sector en zal weer fysiek plaatsvinden. Sluit u aan bij de slimste tech-innovators en
beleidsmakers van over heel de wereld om na te denken over hoe overheden 
opereren in een digitale wereld.



Lees meer

Compenseer gemeenten volledig voor invoeren 
abonnementstarief Wmo
Maatschappelijke ondersteuning en zorg
De gemeentelijke uitgaven aan de Wmo zijn in 2021 opnieuw gestegen. Dat blijkt 
uit de 4e meting van de monitor abonnementstarief Wmo. De VNG dringt er nog 
steeds bij het rijk erop aan om gemeenten volledig te compenseren voor de 
meerkosten die het gevolg zijn van het invoeren van het abonnementstarief.

Lees meer

Update hersteloperatie kinderopvangtoeslag
Schulden en armoede
In de meest recente ledenbrief over de hersteloperatie kinderopvangtoeslag 
informeren we gemeenten over de wijzigingen die in het herstelproces zijn 
aangebracht naar aanleiding van de herijking van de hersteloperatie. Ook gaan we
in op andere actuele ontwikkelingen.

Lees meer

Uitvoering VN-verdrag Handicap gemeenten: 
grote verschillen
Sociaal domein
Er bestaan grote verschillen tussen gemeenten bij de uitvoering van het VN-
verdrag Handicap. Sommige gemeenten zijn er al geruime tijd intensief mee bezig,
andere zijn er nog niet of nauwelijks mee begonnen. Succesfactoren zijn 



enthousiaste en betrokken bestuurders en het inzetten van ervaringsdeskundigen.
Lees meer

Moties gemeenteraden
Bekijk de aangenomen moties die gemeenten naar de VNG stuurden. (Recentelijk o.a. 
over plastic bevattend vuurwerk, regenbooggelden, stikstofbeleid.)

 Bekijk de moties op de VNG-website  

Contact
Afmelden
Gegevens wijzigen

vng.nl

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