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Krachtige gemeenten nodig voor herstel na corona
In zijn speech tot de algemene ledenvergadering (tijdens het VNG Jaarcongres) blikte
VNG-voorzitter Jan van Zanen terug op de strijd die gemeenten het afgelopen jaar
hebben gevoerd om samen met het rijk tot een structurele oplossing voor de financiële
problemen van gemeenten rond jeugdzorg te komen, met als laatste redmiddel de
arbitragecommissie. (Zie de berichten onder Jeugd.)
Van Zanen sloot zijn speech af met een boodschap voor het parlement en de formerende
partijen: 'Als u echt werk wilt maken van het herstel na de coronacrisis en grote
maatschappelijke problemen wilt oplossen, dan heeft u gemeenten heel hard nodig. Dus: geef
ons voldoende middelen en ruimte. Het herstel van Nederland kan niet zonder gemeenten.'

•

Lees het bericht en de jaarrede

Meer berichten uit de algemene ledenvergadering vindt u onder Over de VNG.

Blog Omgevingswet: 'Over de grens'
Pascale Georgopoulou was onlangs in gesprek met een gemeenteraad over het adviesrecht
van de raad en de categorieën van gevallen waarvoor dat recht geldt. Die raad had bedacht
dat alles onder het adviesrecht moet vallen. Maar waarom? Geweldig om voor het onderste uit
de kan te gaan, de grenzen op te zoeken, maar Pascale pleit in haar blog voor deze
nieuwsbrief voor focus en selectie.
1

•

Lees het blog 'Over de grens'

Online bijeenkomsten: Over het gezag van de raad
Bestuur
Macht en tegenmacht zijn belangrijke thema’s in de landelijke democratie. Hoe is het gesteld
met macht en tegenmacht in de lokale democratie? En hoe staat de gemeenteraad als
hoogste bestuursorgaan in de lokale democratie er voor? De Nederlandse Vereniging voor
Raadsleden houdt een reeks van bijeenkomsten met wetenschappers, praktijkdeskundigen en
experts om na te denken, te prikkelen en te reflecteren over het gezag van de gemeenteraad.

Bekijk onze agenda

donderdag 24 juni 2021

Gewijzigde Wgr: versterkte rol raad en meer participatie
Bestuur
De gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) versterkt de kaderstellende en
controlerende rol van gemeenteraden. De participatiemogelijkheden van burgers en
belanghebbenden bij de besluitvorming in gemeenschappelijke regelingen worden vergroot.
Lees meer

donderdag 24 juni 2021

In 9 stappen naar een sterkere raad
Bestuur
De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden maakte '9 starttegels voor de nieuwe raad'.
Deze helpen gemeenteraadsleden te bepalen hoe de raad vanaf het begin het primaat naar
zich toe kan trekken.
Lees meer

vrijdag 28 mei 2021

Voorbeeld Verordening participatie en handreiking
verschenen
Bestuur
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Er is bij inwoners grote behoefte om invloed uit te oefenen op de democratische
besluitvorming. Tegelijkertijd beseffen gemeenten dat een sterke lokale democratie
voortdurend om aandacht en onderhoud vraagt. Het is juist nu van belang om inwoners
blijvend te betrekken.
Lees meer

Raadsacademie - Friesland
Bestuur
De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden organiseert ook dit jaar weer een
Raadsledenwebinar met de Vereniging van Friese gemeenten en de Friese kring van Griffiers.
Zo net na de zomer gaan zij graag met u in gesprek over een aantal onderwerpen voor de
komende periode.
maandag 30 augustus 2021
Lees meer

Roadtour bestuurlijke integriteit 2021
Bestuur
In deze bijeenkomst draait het om de verschillende facetten van bestuurlijke integriteit, zoals:
hoe maakt u het een verantwoordelijkheid van alle volksvertegenwoordigers? Wat zijn
precies verboden handelingen?
donderdag 8 juli 2021
Lees meer

donderdag 24 juni 2021

Ontwikkelingen coronacrisis: nieuwsbrief 24 juni 2021
Coronavirus COVID-19
In een nieuwe update over corona-ontwikkelingen gaat de VNG o.a. in op de afschaling van
coronamaatregelen vanaf 26 juni, de afschaling van de crisisstructuur, de verlenging van de
Tijdelijke wet maatregelen covid-19, handvatten voor herstel en transitie en het onderzoek
naar meerkosten Jeugd en Wmo.
Lees meer

vrijdag 11 juni 2021

Ga in gesprek over herstel na coronacrisis
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Coronavirus COVID-19
Einde aan de coronacrisis? Veel herstel begint pas. We maken ons langzamerhand op voor de
periode na corona. Maar de gevolgen zijn niet zomaar verdwenen. Op 3 donderdagen (17 juni
en 1 en 8 juli) kunt u in gesprek met enkele opstellers van het rapport Sociaal sterker de crisis
uit.
Lees meer

donderdag 3 juni 2021

Highlights meicirculaire gemeentefonds 2021
Financiën
Op 31 mei verscheen de meicirculaire gemeentefonds 2021. Hiermee informeert het ministerie
gemeenten op basis van de voorjaarsbesluitvorming over de gemeentefondsuitkeringen. In
deze bijdrage enkele highlights uit de meicirculaire met duiding.
Lees meer

donderdag 10 juni 2021

Inzet van data: doe het transparant en verantwoord!
Informatiesamenleving
Transparantie en een heldere verantwoordingsstructuur bij de inzet van data is van groot
belang. Dat was de hoofdlijn van het betoog van Franc Weerwind (burgemeester Almere en
voorzitter VNG-commissie Informatiesamenleving) bij het webinar van de ROB over hun
recente adviesrapport ‘Sturen of gestuurd worden’.
Lees meer

maandag 31 mei 2021

Interview: de impact van een hack in de gemeente
Informatiesamenleving
'Ons gemeentehuis staat er nog, maar binnen is er een bom afgegaan', zegt Dennis Lacroix
gemeentesecretaris van de gemeente Hof van Twente over de hack die plaats vond in
december. In een interview met de VNG geeft hij en zijn collega Esther Apperloo een inkijk in
de gevolgen van de hack
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Lees meer

Kenniscafé Antennebureau: 5G en fieldlabs, verhalen uit
de praktijk
Informatiesamenleving
Het Antennebureau organiseert een online kenniscafé voor gemeenteraadsleden en medewerkers. Een laagdrempelige manier om binnen een uur helemaal bijgepraat te worden
over verschillende aspecten van antennes en 5G.
woensdag 8 december 2021
Lees meer

Kenniscafé Antennebureau: Nieuwe wet- en regelgeving
en de rol van de gemeente
Informatiesamenleving
Het Antennebureau organiseert een online kenniscafé voor gemeenteraadsleden en medewerkers. Een laagdrempelige manier om binnen een uur helemaal bijgepraat te worden
over verschillende aspecten van antennes en 5G.
woensdag 24 november 2021
Lees meer

Kenniscafé Antennebureau: Antennes en gezondheid
Informatiesamenleving
Het Antennebureau organiseert de komende maanden online kenniscafés voor
gemeenteraadsleden en -medewerkers. Een laagdrempelige manier om binnen een uur
helemaal bijgepraat te worden over verschillende aspecten van antennes en 5G.
woensdag 29 september 2021
Lees meer

woensdag 9 juni 2021

Arbitrage jeugd: afspraken tussen het rijk en de VNG
Jeugd
Het kabinet volgt uitspraak van de arbitragecommissie met een toezegging van € 1,314
miljard. Het nieuwe kabinet moet een besluit nemen over de structurele financiële bekostiging
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vanaf 2023. Verder committeren het rijk en de VNG zich aan een Hervormingsagenda. In een
ledenbrief lichten we de afspraken toe.
Lees meer

donderdag 3 juni 2021

Ruim € 1,3 miljard extra voor tekorten jeugdzorg in 2022
Jeugd
Het kabinet stelt voor 2022 € 1,314 miljard extra beschikbaar aan gemeenten ter compensatie
van de tekorten in de jeugdzorg. Dat komt bovenop de eerder toegezegde € 300 miljoen voor
dat jaar. Daarnaast voeren gemeenten maatregelen uit waarmee in 2022 € 214 miljoen wordt
bespaard op de jeugdzorguitgaven.
Lees meer

vrijdag 28 mei 2021

Reactie VNG op uitspraak arbitragecommissie
Jeugd
De arbitragecommissie, onder voorzitterschap van Richard van Zwol, heeft een uitspraak
gedaan in het geschil tussen de VNG en het rijk over de jeugdzorg. De uitspraak is duidelijk:
het rijk dient gemeenten te compenseren voor het feitelijke tekort voor de jeugdzorg.
Lees meer

donderdag 3 juni 2021

Beheersmaatregelen Wmo: actuele ontwikkelingen
Maatschappelijke ondersteuning en zorg
De VNG wil verlichting zien op de effecten van het abonnementstarief voordat we afspraken
maken met het rijk over de toekomst van de Wmo. In lijn hiermee stelden we onlangs in een
bestuurlijk overleg samen met VWS neutraal uitgewerkte maatregelen vast die kunnen
bijdragen aan een betere sturing op de Wmo.
Lees meer
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maandag 21 juni 2021

Stand van zaken Omgevingswet – juni 2021
Omgevingswet
In de VNG-ledenbrief over de Omgevingswet wordt beschreven wat de beweegredenen zijn
geweest om te komen tot een nieuwe beoogde datum voor de inwerkingtredingsdatum van de
wet: 1 juli 2022.
Lees meer

maandag 21 juni 2021

Podcast: De Omgevingswet, participatieverordening & de
Raad
Omgevingswet
In deze nieuwe podcast van de serie ‘de Raad en de Omgevingswet’ gaat Pascale
Georgopoulou in gesprek met Frank Speel, programmamanager lokale democratie bij de VNG.
Samen hebben zij het over de participatieverordening in relatie tot de Omgevingswet.
Lees meer

woensdag 16 juni 2021

Omgevingswet: geen extra uitstel en meer geld voor
gemeenten
Omgevingswet
Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 16 juni 2021 hebben de leden van de VNG zich
uitgesproken over de beoogde nieuwe datum voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet
en over de stijgende kosten die de wet met zich meebrengt. De motie is met grote
meerderheid aangenomen.
Lees meer

vrijdag 4 juni 2021

Invoeringsdatum Omgevingswet in relatie tot
raadsverkiezing
Omgevingswet
De VNG heeft veel vragen gekregen over de nieuwe invoeringsdatum Omgevingswet in relatie
tot de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. In deze korte paper zetten we uiteen welke
overwegingen u mee kunt nemen bij de beslissingen die de Raad moet nemen rondom de
Omgevingswet.
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Lees meer

dinsdag 1 juni 2021

Podcast: De rol van de wethouder
Omgevingswet
In deze podcast van de serie ‘de Raad en de Omgevingswet’ gaat Pascale Georgopoulou in
gesprek met Annette Groot, wethouder gemeente Heerhugowaard, en Ad Jongenelen,
wethouder gemeente Langedijk. Samen hebben zij het over de rol van de wethouder in de
ondersteuning van de Raad.
Lees meer

woensdag 16 juni 2021

Uitslag stemming moties ALV 16 juni 2021
Over de VNG
Tijdens de ALV van 16 juni werden in totaal 12 moties in stemming gebracht. U kunt hier lezen
hoe de leden hebben gestemd.
Lees meer

woensdag 16 juni 2021

Motie Raden in Verzet aangenomen
Over de VNG
‘Zonder geld geen gemeenten’, de motie van het actiecomité Raden in Verzet is
duidelijk. Harde maatregelen volgen als er niet voldoende middelen structureel worden
geregeld voor gemeenten tijdens de kabinetsformatie. De motie werd tijdens de ALV met
97,55% aangenomen.
Lees meer

woensdag 16 juni 2021

Motie Hengelo voor gebiedsaanpak kansengelijkheid
aangenomen
Over de VNG
Gemeente Hengelo roept samen met een aantal andere gemeenten via een motie op tot het
bevorderen van kansengelijkheid, leefbaarheid en veiligheid in alle 352 gemeenten. Want
ondanks alle inzet, bepaalt waar je wieg staat nog steeds welke kansen je krijgt.
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Lees meer

woensdag 16 juni 2021

ALV stemt in met Kadernota en voorstellen Fonds GGU
Over de VNG
Vandaag stemde de Algemene Ledenvergadering van de VNG in met de
kadernota Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) voor 2022 en de voorstellen voor het
Fonds GGU. In 2018 startten de gemeenten met de GGU waarvoor jaarlijks een fonds bij de
VNG beschikbaar wordt gesteld.
Lees meer

donderdag 17 juni 2021

Meer gemeenten werken aan inclusie met VN-verdrag
Handicap
Sociaal domein
Hoe staat het ervoor in gemeenten met de implementatie van het VN-verdrag inzake de
rechten van personen met een handicap (kort: VN-verdrag Handicap), 5 jaar nadat het verdrag
in Nederland is ingegaan? De resultaten van een peiling van de VNG en Movisie laten over het
geheel genomen een positieve trend zien. Maar ondanks de positieve trend lopen gemeenten
ook nog steeds tegen knelpunten aan.
Lees meer

Moties gemeenteraden
Bekijk de aangenomen moties die gemeenten naar de VNG stuurden. (O.a. over
borstonderzoek, het Wmo-abonnementstarief, opname en hulp aan Griekse vluchtelingen,
Raden in Verzet.)
vng.nl/moties

Contact
Postbus 30435
2500 GK Den Haag
070 - 373 83 93

Afmelden

vng.nl/raadsleden

Gegevens wijzigen
Reageren
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info@vng.nl

Dit bericht is verzonden door VNG in opdracht van:
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
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