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Pia Teeuwen

Van: info

Verzonden: vrijdag 6 november 2020 17:18

Aan: Griffie-Hillegom

Onderwerp: NVR, nieuwsbrief Meer ondersteuning voor de raad, hoe pak je het aan

Categorieën: Pi

 

 

Van: Leeromgeving voor raadsleden <info@raadsleden.nl>  

Verzonden: vrijdag 6 november 2020 17:01 

Aan: info <info@HLTsamen.nl> 

Onderwerp: Meer ondersteuning voor de raad, hoe pak je het aan? 

 

 

Open de nieuwsbrief in je browser  

 

Vragen of opmerkingen over de leeromgeving? Laat het ons weten! 

  

 

 

 

 

Leren in eigen tijd en eigen 

tempo. 

 

 

 

 

Meer ondersteuning voor de raad, hoe pak je het aan? 

Een minimale omvang van de griffie, een salariëring van de griffier die 

gelijkwaardig is aan de gemeentesecretaris en een ondergrens voor de 

ondersteuning door de rekenkamer. Daarvoor pleit de Raad voor het Openbaar 

Bestuur (ROB) in het advies “Goede ondersteuning, sterke democratie.” 

 

Neem je verantwoordelijkheid 

De ROB roept ook gemeenteraden op om ‘verantwoordelijkheid te nemen om 

werk te maken van ondersteuning en het wettelijk instrumentarium voor 

ondersteuning beter te gebruiken.’  

Hoe pak je dat als raad aan? Zie hieronder de modules van de digitale 

leeromgeving over ondersteuning voor de raad door de griffie en de lokale 

rekenkamer.  

 

Uit recent onderzoek blijkt dat een derde van de raden online vergadert. Zorg 
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dat je ook online je inbreng goed over het voetlicht krijgt en bekijk de module 

Beter online debatteren. 

In het uitgelichte videocollege E-learning Regionale samenwerking leer je 

meer over samenwerkingsvormen, de spelers en de juridische spelregels. 

 

 
  

 

 

Hoe zorg je voor 
meer 

ondersteuning voor 
de raad?  

Bekijk de video 
'Hulptroepen van 

de raad'. 
 

 

Ga naar module  
 

 

 

De raad is de 
werkgever van de 

griffie. De video en 
infographic 

'Werkgeverscommissie' 
gaan over hoe je als 
raad hieraan sturing 

geeft.  

  

 

Ga naar module  
 

 

 

 

 De video 
'Rekenkamer als 
hulptroep van de 
raad' vertelt kort 

wat het belang van 
de rekenkamer is 

voor de raad. 
 

 

Ga naar module  
 

 

 

 

 
 

Een derde van de raden vergadert nu online 

De Nederlandse Vereniging van Raadsleden voerde deze 

week een steekproef uit onder 101 gemeenten om een 

idee te krijgen van de huidige staat van vergaderen. 

Daaruit komt naar voren dat 32% van de 

raadsvergaderingen digitaal plaatsvindt. 

 

Spijker je vaardigheden in het online vergaderen bij 

met de module 'Beter online debatteren'. De filmpjes 

en korte opdrachten leren je effectief online 

debatteren en voorzitten. 
 

 
 

 

Uitgelicht videocollege  
E-learning Regionale samenwerking 
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De leeromgeving voor raadsleden is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

en de Vereniging van Griffiers.  

 

 

 

Copyright © 2020 Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, All rights reserved. 
U krijgt deze mail omdat u raadslid bent. 

 
Our mailing address is: 

Nederlandse Vereniging voor Raadsleden 
Postbus 30435 

Den Haag, Zuid-Holland 2500 GK  
Netherlands 

 
Add us to your address book 

 
 

Want to change how you receive these emails? 
You can update your preferences or unsubscribe from this list. 

  

  

 


