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- Speciale editie Raad op Zaterdag -

Digitalisering verandert onze levens en de samenleving ingrijpend, wat betekent 

dat voor de lokale politiek? Waarom ontbreekt digitalisering zo vaak op de lokale 

politieke agenda? Welke inzichten en instrumenten kunnen raadsleden inzetten 

voor grip op digitalisering?

De Raad op Zaterdag van 12 februari (online) staat helemaal in het teken van 

digitalisering en de informatiesamenleving. Besproken worden onder meer de hack 

in de gemeente Hof van Twente en de ordeverstoringen in de gemeente Bodegraven, 

veroorzaakt door complottheorieën verspreid op social media over een veronderstelt 

'satanistisch netwerk'. En uiteraard kijken we naar de mogelijkheden die de 

gemeenteraad heeft voor beleid op digitaal gebied.

De VNG en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden nodigen u van harte uit om 

dit online evenement bij te wonen! 

• Meer informatie + aanmelden

Online 10-daagse voor raadsleden: Klaar voor 4 jaar

Wat staat u te wachten als raadslid? Wat voor raadslid wilt u zijn? Bent u een 

behartiger van de belangen van inwoners, of stelt u straks uitsluitend hun klachten 

aan de orde? Hoe laat u van zich horen? Een antwoord op deze en vele andere vragen 

krijgt u in deze 10-daagse van 29 januari tot en met 9 februari.

• Meer informatie + aanmelden
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VNG-ledenbrief met belangrijkste zaken uit het 
regeerakkoord

Het regeerakkoord is wat de VNG betreft een valse start van het nieuwe kabinet. Met 

name de ingeboekte extra bezuiniging op jeugd baart ons grote zorgen. Daarnaast 

willen ook voor de periode na 2025 zekerheid over de opschalingskorting.

• Download de ledenbrief over het regeerakkoord (pdf, 434 kB)

Handreiking ‘Politiek voor iedereen!’

Tijdens de landelijke Griffiedag van ProDemos op 5 november is de nieuwe 

handreiking ‘Politiek voor iedereen!’ gepresenteerd. Aan de hand van tips en 

voorbeelden maakt de handreiking inzichtelijk wat er nodig is om politiek voor 

iedereen toegankelijk te maken. De focus ligt op offline en online verkiezingsuitingen 

en -evenementen. Lees meer over de handreiking en download deze via het bericht 

van ProDemos:

• Handreiking ‘Politiek voor iedereen!’ gepresenteerd

Advies VNG over verlofduur raadsleden en 
wethouders
Arbeidszaken

De VNG vernam het afgelopen jaar van tientallen gemeenten dat de verlofduur van 

raadsleden en wethouders als te rigide wordt ervaren en dat er geen maatwerk 

mogelijk is. Onlangs reageerden we op een consultatieverzoek van minister 

Ollongren (BZK) over deze kwestie.

Meer zeggenschap voor mensen met een LVB: 
handreiking
Bestuur

Hoe zorg je dat mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) meer kunnen 

participeren in politiek en beleid? Over die vraag bogen ervaringsdeskundigen en 

gemeenten zich het afgelopen jaar.
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Advies en tips over formeren in een gemeente
Bestuur

In 2022 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Na de verkiezingen begint het 

formatieproces. Als het goed is, gaan daar de nodige voorbereidingen aan vooraf. 

Prof. dr. Joop van den Berg, Joan Smithuis en Hub van Wersch geven advies en tips 

hoe je een formatie het beste aan kunt pakken.

Een duurzaam coalitieakkoord met de Global Goals 
als kompas
Bestuur

De inzet van gemeenten is onmisbaar voor de transitie naar een duurzame wereld en 

bij het werken aan brede welvaart voor iedereen. De aankomende 

gemeenteraadsverkiezingen zijn een goed moment om het verschil te maken en de 

Global Goals een plek te geven in nieuw beleid.

Risicoanalyse voor kandidaat-wethouder nog niet 
verplicht
Bestuur

Op 15 november 2021 heeft de minister van BZK aan de Tweede Kamer laten weten 

dat zij een voorstel over een verplichte risicoanalyse voor kandidaat-wethouders niet 

indient. Reden hiervoor is het op 3 november 2021 vastgestelde advies van de 

Afdeling advisering van de Raad van State, dat zeer kritisch is. 

Sociaal en evenwichtig beleid in de 
harmonicasamenleving
Coronavirus COVID-19

COVID-19 blijft nog wel even onder ons. En ook als het zou uitdoven moeten we de 

lokale impact ervan niet onderschatten. De VNG-commissie sociale impact COVID-19 

roept op blijvend alert te zijn. In het rapport ‘Sociaal beleid in de 

harmonicasamenleving’ werkt de commissie 3 lijnen uit. 
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Leden VNG: zorg dat Klimaatakkoord kan worden 
uitgevoerd
Energie en Klimaat

De leden van de VNG hebben in 2 moties hun zorgen geuit over de uitvoering van het 

huidige Klimaatakkoord. Hoewel nog steeds niet alle randvoorwaarden voor 

uitvoering van het huidige Klimaatakkoord door het rijk zijn vervuld, heeft het nieuwe 

kabinet de ambities verhoogd.

Verdeelmodel gemeentefonds moet uitlegbaar en 
stabiel zijn
Financiën

Het nieuwe kabinet moet het advies over het verdeelmodel van het gemeentefonds 

van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) opvolgen. Pas dan kan het nieuwe 

verdeelmodel worden ingevoerd.

Hervormingsagenda Jeugd wordt opgeschort
Jeugd

De extra bezuiniging in het nieuwe regeerakkoord zet de bedoeling en de uitvoering 

van de Hervormingsagenda onder druk. Daarom stemde tijdens de ALV van 13 januari 

100% van de leden voor het per direct opschorten van de vormgeving en 

besluitvorming over de Hervormingsagenda Jeugd.

Rapport verdrag Handicap: toegang tot 
hulpmiddelen onvoldoende
Maatschappelijke ondersteuning en zorg

Het College voor de Rechten van de Mens brengt jaarlijks een rapportage uit over de 

uitvoering van het VN-verdrag Handicap. Ieder jaar staat een ander thema centraal, 

dit jaar is dat Toegang tot hulpmiddelen in het recht op persoonlijke mobiliteit. Die 

toegang is nog onvoldoende, vindt het College.
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Leeraanbod maatschappelijke stabiliteit gelanceerd
Openbare orde en veiligheid

Er zijn heel wat publicaties, trainingen en dergelijke over het voorkomen van 

maatschappelijke spanningen/onrust, polarisatie, radicalisering, extremisme en 

problematisch gedrag, en ook over het bevorderen van inclusie. Sinds 14 december is 

er 1 centrale vindplaats voor het leeraanbod op deze thema’s.

Hoe is er gestemd tijdens de ALV 2022?
Over de VNG

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 13 januari 2022 hebben de leden 

gestemd over 11 moties. Daarnaast werd gestemd over onderwerpen die op de 

agenda stonden.

Model Huisvestingsverordening: 
opkoopbescherming toegevoegd
Ruimte en Wonen

Sinds 1 januari 2022 kunnen gemeenten een regeling opkoopbescherming opnemen 

in de Huisvestingsverordening. Met een amendement is de Huisvestingswet 2014 

hiervoor gewijzigd (nieuw hoofdstuk 7, Tijdelijke regeling inzake 

opkoopbescherming). De Model Huisvestingsverordening is hierop aangepast.

Moties gemeenteraden

Bekijk aangenomen moties die gemeenten naar de VNG stuurden. (Onder andere 

over periodiek onderzoek borstkanker, zwemles aan kinderen en subsidie voor lokale 

partijen.)

• Ga naar het overzicht van de moties
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