
Lees online  |

Raadsledennieuwsbrie
f

15 december 2022

VNG Magazine gratis op uw deurmat
Ontvangt u VNG Magazine? Als raadslid heeft u recht op een gratis abonnement. Als u 
het magazine nog niet ontvangt, kunt u zich nu aanmelden.

Aanmeldformulier gratis abonnement VNG Magazine

Naast nieuws over de VNG, bevat VNG Magazine vooral artikelen over onderwerpen die leven
bij gemeenten. Vaak in de vorm van interviews met raadsleden, wethouders en 
burgemeesters. Daarnaast treft u in het blad onder meer aan: columns, een boekenrubriek en 
personalia. En in de rubriek Raad & Werk vertellen raadsleden over hun dagelijkse beroep.

Congres Lokale en Regionale Overheden zoekt 
jongerenvertegenwoordiger
Het Congres van Lokale en Regionale Overheden van de Raad voor Europa is op zoek naar 
jongeren tussen de 18 en 30 jaar die de stem van jongeren willen laten horen tijdens de 
vergaderingen van het Congres in 2023. Bent u een jong raadslid met interesse voor Europa? 
U kunt zich aanmelden tot 6 januari. Lees meer
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Webinar: Werving en selectie van de griffier
Arbeidszaken

U bent lid van de werkgeverscommissie en in uw gemeente staat een vacature open voor een 
nieuwe griffier. Hoe zorgt u voor een goede functieomschrijving? Hoe verloopt het 
selectieproces? Welke keuzes moeten er gemaakt worden bij het aanstellen van een griffier?
Lees meer

'Integriteitswet' binnenkort van kracht: de gevolgen
Bestuur

Met een aantal belangrijke wijzigingen in de Gemeentewet wil de minister van BZK de 
integriteit van het decentraal bestuur bevorderen. De wijzigingen hebben belangrijke gevolgen 
voor de gemeenteraad, de burgemeester en de wethouders.
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

Bijeenkomst: Raadsacademie Alkmaar
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
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Bijeenkomst: De kansen van inclusie: ondernemerschap, 
lokale economie en toerisme
Economie

Bijeenkomst over hoe u uw inclusiebeleid kunt vormgeven in relatie tot ondernemers, lokale 
economie, toerisme en de binnenstad. De wethouders, beleidsadviseurs en 
gehandicaptenplatforms van onder andere de gemeenten Tubbergen, Almelo, Assen en 
Amersfoort delen hun persoonlijke ervaringen met u.
Lees meer

Bijeenkomst: Raadsacademie Enschede: 
Klimaatverandering en energiecrisis
Energie en Klimaat

Raadsacademie over misschien wel dé belangrijkste maatschappelijke en politieke thema's 
van dit moment: klimaatverandering en de energiecrisis. U krijgt tips, aanbevelingen en 
adviezen over hoe u op effectieve manier als raadslid invloed kunt uitoefenen op bijvoorbeeld 
energietransitie en energiearmoede.
Lees meer

Nieuw Trendrapport Informatiesamenleving
Informatiesamenleving

Het Trendrapport Informatiesamenleving 2023 van de VNG is uit. Hierin leest u onze analyse 
van de belangrijkste nieuwe technologische ontwikkelingen en hun maatschappelijke 
impact. Zoals de dreiging van desinformatie en deepfakes, de toekomst van de digitale ruimte 
en de staat van onze digitale veiligheid.
Lees meer

Principes Digitale Samenleving unaniem aangenomen op 

https://c.spotler.com/ct/m19/k1/eMe2x1CGNKfpZFxtBHFXcYQOKGmclA4CNYRSknp1EstDQttze4c6tgZUbwWocU-F3gp2B2aq-YAaR_fNPIr5PA/D7aTFH33FyRjfCY
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/Wtukz2b07aSzZz-sqDILwGmLur6dD8kyKZ6MPD6XD-PRzNKgsSKayj6S-6r8QP4upDus_Bm23ltSLG0J3YSDdQ/H3uDDczLrhfKfAC
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ALV
Informatiesamenleving

De Principes voor de Digitale Samenleving geven weer hoe gemeenten omgaan met 
digitalisering en innovatieve technologie in de openbaar toegankelijke ruimte. Tijdens de ALV 
stemde 100% van de gemeenten in met het voorstel hierover.
Lees meer

Wmo-gemeentevergelijker geactualiseerd
Maatschappelijke ondersteuning en zorg

Waarstaatjegemeente.nl heeft de Wmo-gemeentevergelijker gevuld met de meest actuele data
over de gemeenten. De selectietool stelt gemeenten in staat binnen het sociaal domein 
vergelijkbare gemeenten te vinden op bevolkings- en beleidskenmerken.
Lees meer

Gemeenten: snel besluit over Omgevingswet nodig
Omgevingswet

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VNG is de door Eindhoven en Tilburg 
ingediende motie over inwerkingtreden Omgevingswet met 93,64% van de stemmen 
aangenomen. Gemeenten stellen hierin dat een snel besluit over de Omgevingswet nodig is 
en dat minimaal 6 maanden voorbereidingstijd noodzakelijk is.
Lees meer

Mogelijkheden om leerlingenvervoer structureel te 
verbeteren
Onderwijs

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stuurde afgelopen week iedere 
gemeente een brief met voorgestelde noodoplossingen voor het leerlingenvervoer. De VNG 
ziet naast deze noodoplossingen echter ook kansen voor gemeenten om het leerlingenvervoer

https://c.spotler.com/ct/m19/k1/rLvUaxx68O9d1e1zhlVvdEI_1lYlkPC-4Wjvb-hwvuWB0NdczB9ajB2nW1oAs1vUsZZhn47RzxjPPXf8VN2SyA/AxkeS3MxHT8xytq
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/DFokWNLQPyUadYljqQ1vpZPMBWoVlEkbwIkL_lkLotLNBKVq0wBXVnuX7K_63hZ4GZLzHE91U52z6URcLsP6iw/iKfsPexzrPdvZkx
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/DG16g25dTeL1uMXFcCVsD7NLmX23GYJWMv4fj9KRWc9WKALpV3ffpCdbqMq1IYyJqeOcC5PjhZ6b4inv2Y69yQ/MWKY3isjvAprweC


structureel te verbeteren.
Lees meer

Uitslag stemmingen Najaars ALV 2022
Over de VNG

Tijdens de Najaars ALV op 2 december hebben de leden ingestemd met 6 moties en diverse 
onderwerpen op de agenda: het Integraal Zorgakkoord en Gezond en Actief Leven Akkoord, 
de Geschillencommissie sociaal domein, de Principes voor de digitale samenleving en de 
vacatures in VNG-bestuur en commissies.
Lees meer

Handreiking antidiscriminatiebeleid voor gemeenten
Sociaal domein

De handreiking ‘antidiscriminatiebeleid voor gemeenten’ is vernieuwd. Compleet met huidige 
wet- en regelgeving en voorbeelden uit de praktijk. De basishandreiking biedt een stappenplan
voor iedere gemeente om een antidiscriminatiebeleid te formuleren dat gaat over verschillende
gronden van discriminatie.
Lees meer

Gebruik de poster Toekomstbestendige Lokale Inclusie 
Agenda
Sociaal domein

De VNG biedt u ter inspiratie voor het opstellen, uitvoeren en doorontwikkelen van uw Lokale 
Inclusie Agenda de poster 'Toekomstbestendige Lokale Inclusie Agenda' aan. Het doel van de 
poster is inzicht geven in de succesfactoren van een toekomstbestendige LIA en daarmee aan
toekomstbestendig inclusiebeleid.
Lees meer

https://c.spotler.com/ct/m19/k1/7_XyfgTZ3KrHJOSAbp1KcO4ATzbIOJUvaQyDqXs-DNQ3LEMnPfESkzr5i9m7VqSYhedhN6ZJ5O1Jh1UfSKRwQA/H7vRgZ7zkzNFsS2
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/6ntInKTWTXPHkofEYtOZzAOPqVkFz3IaSX6fkMxuh6QmmQ5kKcnph0epSsyo_KdhApjWYTQC4D54O9ex_pdwVQ/jBz6xNSpW24NtEe
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Moties gemeenteraden
Bekijk de aangenomen moties die gemeenten naar de VNG stuurden. (Recentelijk o.a. over 
inburgering statushouders 65+, energiecompensatie sport-, cultuur- en 
samenlevingsorganisaties, regenbooggemeenten/-gelden.)

Bekijk de moties op de VNG-website

Contact
vng.nl

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

https://c.spotler.com/ct/m19/k1/Gu0YR2VZm5Tl565p-4rL48c9kd78aoUpVBabKhU5ZMCyd2RMe2j1E18MF1Bf8OYeJ7-CcKK8y7EBtUcG-iHOOA/u25KSAGWv9mfxmK
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/KUG9y3UbuidMC5cmOStjJS900LRV1Nl6IVsNbCza03G7B0qvG6XCiMvVPWdjk7brdCoiSFdobC6gkhcT-_k3og/T4cyZgWJkvTGGt5
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/DtChP5sCo7zCVtY7JqbL3ogiIFPqPf4qxXiQbJrsoX3yrX7278HyJGHjGUATpbi6enaN99cA8owjISvz3-vK9w/ABRSSrvm2SuIwqw
https://vng.nl/moties
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/VHqb59pXr-I3T6z311gR5ZHYf9dW3VwOVHxVQWgIrV0hAB5MeaFnNgwCZA6n1ci5Yne6uqZpWmngyFbzh8UO1A/f2fmYWMDDQrPZNB
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/AUmSSqLrGdCS9rhoReZzdvzjEZ9-3_dvKgiZdr-iqYy4pXqhiwuecvM3F5nqvvVfgRJ5kn5pv0KBu8OmD695ZA/yNXz8GCyZxrdeXi
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/Jv5kAz0kytw7ItBR3btUIZf12ZhUs4vEUwvydOwkgAiW05Z1vRfqo0z7vjgaLj8hDT8uUzXWtpMsDon6apsWpQ/FQTbxRrLYdyvqWK
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/6hbrrKDBNTOs0MDNb_e7KoM3SoCPoJ4uvsdZOOcblAN-pIfN-eO0nkQcaov5nzE3qsoFletTvLHEOk8PcLfHvQ/vULmMvFqAZXmK8t

	VNG Magazine gratis op uw deurmat
	Congres Lokale en Regionale Overheden zoekt jongerenvertegenwoordiger
	Moties gemeenteraden

