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Bijlezen over trends in de informatiesamenleving

Wat is het effect van digitalisering op de democratische rechtsstaat? Vervallen we 

met meer metingen in de openbare ruimte niet in een surveillancestaat? En wat is er 

nodig om de digitale en de groene transitie te verenigen? Het VNG Trendrapport 

Informatiesamenleving wil lokale bestuurders handelingsperspectief bieden bij dit 

soort nieuwe complexe opgaven. Met onder andere artikelen en interviews over 

digitale vraagstukken zoals wifitracking, digitale inclusie, veiligheid en ethiek.

De week van Leonard Geluk, 26 november

Nathan Ducastel (Directeur beleid Informatiesamenleving VNG) licht de versmelting 

van de digitale en fysieke wereld toe. Hoe blijft de samenleving al die technologie de 

baas? In het Trendrapport Informatiesamenleving 2022 vindt u interviews met 

bestuurders die hier ervaring mee hebben.



Lees meer

Lees meer

Lees meer

Lees meer

Lees meer

Bestuurlijke sessie Asiel en integratie
Over de VNG

Tijdens de bestuurlijke sessie over asiel en integratie, o.l.v. Theo Weterings 

(portefeuillehouder Asiel en Integratie), werden de aanwezigen online bijgepraat, met 

name over de afspraken die 18 november aan de Landelijke Regie Tafel Asiel en 

Integratie (LRT) waren gemaakt en de betekenis voor gemeenten.

Bestuurlijke sessies Herijking gemeentefonds en 
advies ROB
Over de VNG

Omdat de Bestuurdersdag en de ALV zijn uitgesteld, waren er vandaag online 

bestuurlijke bijpraatsessies, waaronder 2 over de herijking van het gemeentefonds en 

het advies van de ROB daarover. Victor Everhardt, voorzitter van de VNG-commissie 

Financiën, lichtte met een korte presentatie de stand van zaken toe.

Bestuurlijke sessie Herstel toeslagenaffaire
Over de VNG

De bestuurlijke bijpraatsessie van 26 november over hersteloperatie 

kinderopvangtoeslagaffaire stond in het teken van de herijking. Afgelopen weken zijn 

er diverse bestuurlijke overleggen geweest waarin de hoofdlijnen van de herijking zijn 

besproken.

Bestuurlijke sessie Klimaatakkoord
Over de VNG

In de bestuurlijke bijpraatsessie over het Klimaatakkoord zette Lot van Hooijdonk, 

voorzitter van de VNG-commissie EKEM, kort uiteen waar we staan met de uitvoering. 

Daarna wisselden de deelnemers hierover met elkaar van gedachten.

Bestuurlijke sessies Hervormingsagenda Jeugd
Over de VNG

Gemeenten zitten vooral met vraagstukken op het gebied van de reikwijdte van de 

jeugdzorg, de financiën (besparingen), de specialistische zorg in combinatie met 

regionalisering en de eigen bijdrage. De bestuurlijke sessies Hervormingsagenda 

Jeugd op 26 november hebben hele goede suggesties opgeleverd.
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Naar alle vacatures
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Terugblik VNG-bestuursvergadering van 25 
november 2021
Over de VNG

De agenda van deze bestuursvergadering bevat een aantal zeer actuele 

onderwerpen. Het bestuur spreekt onder meer over de Hervormingsagenda Jeugd, 

de herijking van het gemeentefonds, asiel en migratie, de Inburgeringswet en de 

kinderopvangtoeslagaffaire.

VNG Bestuurdersdag en ALV op 11 februari 2022
Over de VNG

De nieuwe datum van de VNG Bestuursdersdag en de ALV is 11 februari 2022. Vorige 

week berichtten we dat dit een week eerder zou zijn. Maar op die dag moeten alle 

burgemeesters in hun rol als voorzitter verplicht bij hun centrale stembureau 

aanwezig zijn. 

• Programmasecretaris (36 uur)

• Senior beleidsmedewerker VNG datastrategie (32 uur)

• KCC-medewerker (36 uur)

• Junior adviseur Samen Organiseren bij VNG Realisatie (36 uur)

Dit bericht is verzonden door de VNG.

Lees onze proclaimer.
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