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A.s. zaterdag: Raad op Zaterdag

Een ruim aanbod aan online sessies over actuele, uiteenlopende onderwerpen in 

3 workshoprondes: dat is Raad op Zaterdag op 26 november.

Het programma is speciaal opgesteld voor (deel/duo)raadsleden, commissieleden, 

steunfractieleden, fractiemedewerkers, griffiers en griffiemedewerkers. De VNG en de 

Nederlandse Vereniging voor Raadsleden nodigen u hierbij graag uit voor deze 

digitale Raad op Zaterdag.

Meer informatie en aanmelden

VNG Bestuurdersdag en ALV,
vrijdag 2 december

De VNG Bestuurdersdag staat in het teken van inspiratie, informatie en ervaringen 

uitwisselen. Heeft u zich al aangemeld? We starten de dag met een plenair deel en 

daarna zijn er 2 ronden met deelsessies. Na de lunch start de Algemene 

Ledenvergadering (ALV), deze is via de VNG-website ook live te volgen.

Meer informatie en aanmelden

Bijeenkomst VNG en actiecomité Raden in Verzet, 
woensdag 7 december

Speciaal voor raadsleden organiseert de VNG samen met het actiecomité Raden in 

verzet een bijeenkomst waarin we u bijpraten over de toekomst van gemeenten, met 

in het bijzonder de financiële positie van gemeenten. Ook vertellen we meer over 

onze inzet en hoe we raadsleden daarbij betrekken. Er is ’s middags een bijeenkomst 
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in Den Haag en ’s avonds organiseren we een gesprek via Teams.

Meer informatie en aanmelden

Kandidaten gezocht voor Tijdelijke Commissie Asiel 
en Migratie
Asiel tot integratie

De VNG zoekt kandidaten voor in totaal 15 vacatures in de nieuwe Tijdelijke 

Commissie Asiel en Migratie (TC-AM). Wij nodigen alle raadsleden, raadsgriffiers, 

wethouders, burgemeesters en secretarissen van harte uit om zich uiterlijk woensdag 

7 december kandidaat te stellen.

VNG kritisch over effectiviteit en uitvoerbaarheid 
asielwet
Asiel tot integratie

De VNG wil samen met medeoverheden op korte termijn in gesprek met het kabinet 

om te komen tot een slagvaardiger ‘Wet gemeentelijke taak aan gemeenten om 

asielopvang mogelijk te maken'. Want een Spreidingswet blijft nodig om structureel 

uit de opvangcrisis te blijven.

Ambassadeurs staan klaar om gemeenten en lokale 
omroepen te steunen
Bestuur

Burgemeesters Sjors Fröhlich (Vijfheerenlanden), Marianne Besselink (Bronckhorst) 

en Marieke Moorman (Bernheze) gaan nieuwe invulling geven aan hun 

ambassadeurschap voor lokale omroepen namens de VNG. De burgemeesters 

ontmoetten elkaar afgelopen zomer tijdens een werkbezoek aan de lokale omroep 

Dtv in Oss.

Input gevraagd voor handreiking aanwijzing lokale 
omroep
Bestuur

De komende jaren moet in ruim 100 gemeenten een lokale omroep aangewezen 

worden. De VNG laat hiervoor een handreiking opstellen. We horen graag van zoveel 

mogelijk gemeenten hun ervaring met het aanwijzingsproces. Daarom organiseren 

we begin 2023 online werksessies voor zowel ambtenaren als raadsleden.
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Versterken van participatie vraagt om 
ondersteuning
Bestuur

De aanpak van de grote maatschappelijke opgaven van vandaag de dag gaat niet 

zonder goede en zorgvuldige participatie van inwoners. Om de kansen van het 

wetsvoorstel tot het versterken van participatie op decentraal niveau optimaal te 

benutten, is gepaste ondersteuning van gemeenten nodig.

Symposium: Om de lokale democratie
Bestuur

Hoe staat het ervoor met de lokale democratie? Tijdens deze bijeenkomst 

presenteert het Montesquieu Instituut haar nieuwste bundel over dit onderwerp. Een 

panel discussieert over de bevindingen.

Bijeenkomst: Meepraten en meedoen - Jong in de 
raad
Bestuur

Het is voor raadsleden belangrijk om grip te houden op de begroting. Het is echter 

ook een complex en groot document, voor raadsleden is het dan ook niet eenvoudig 

om hierover mee te praten. Voor jonge raadsleden is het een pittig document om een 

goede mening over te hebben, krijgen ze die ruimte wel?

Routekaart toont alle acties Klimaatakkoord voor 
gemeenten
Energie en Klimaat

In het Klimaatakkoord staan allerlei acties voor gemeenten, op verschillende 

terreinen en met verschillende deadlines. Om gemeenten te ondersteunen bij de 

uitvoering heeft de VNG een routekaart laten maken. Daarop worden al deze acties 

overzichtelijk gepresenteerd, met links naar meer informatie. 

Handboek over mensenrechten op lokaal niveau
Energie en Klimaat

Het Congres voor Lokale en Regionale Overheden (het Congres) roept om om 

klimaatverandering en milieu-uitdagingen ook te bekijken vanuit het oogpunt van 
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mensenrechten en internationaal recht. Daarover is nu in de Raad van Europa een 

rapport ‘Mensenrechten en milieu’ aangenomen. 

Europese waarnemers positief over 
gemeenteraadsverkiezingen
Europa en internationaal

Het Congres van Lokale en Regionale Overheden heeft haar rapport over de 

gemeenteraadsverkiezingen in 2022 gedeeld. Op verzoek van de minister van 

Buitenlandse Zaken deden zij onderzoek. In het rapport leest u dat de waarnemers 

positief zijn over de wijze waarop de gemeenteraadsverkiezingen verliepen.

Nieuwe rapporten over desinformatie en smart cities
Europa en internationaal

De raad van Europa heeft tijdens haar zitting ingestemd met een tweetal rapporten 

die zijn opgesteld door Nederlandse bestuurders. Eén rapport gaat over de impact 

van nepnieuws en haatzaaien op lokale politici. Het andere rapport gaat over slimme 

steden en regio’s. 

Gemeenten klimmen uit dal, maar investeringen 
blijven achter
Financiën

Na jaren van verslechtering is de financiële conditie van gemeenten verbeterd. In 

2020 scoorden nog 42 gemeenten een onvoldoende, in 2021 waren dat er 16. De 

investeringen van gemeenten zijn echter nog steeds onder de maat. Bij 110 

gemeenten is het investeringsniveau al jaren te laag.

Tips voor raadsleden bij controle inzet technologie
Informatiesamenleving
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De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) publiceerde tips voor de gemeenteraad over 

het controleren van de inzet van technologie, ook bij de deelname aan 

samenwerkingsverbanden. Het gaat om aanvullingen op de handreiking ‘Gemeenten 

en privacy: wat kunt u als raadslid doen?’ 

Veere toiletvriendelijkste gemeente 2022
Ruimte en Wonen

Zowel voor inwoners als bezoekers is het fijn als gemeenten zorgen voor voldoende 

openbare en opengestelde toiletten. De Maag Lever Darm Stichting doet samen met 

de HogeNood-app jaarlijks onderzoek naar de toiletvriendelijkheid van ons land. 

Veere blijkt de toiletvriendelijkste gemeente in 2022.

Moties gemeenteraden

Bekijk de aangenomen moties die gemeenten naar de VNG stuurden. (Recentelijk 

o.a. over inburgering statushouders 65+, energiecompensatie sport-/cultuur- en 

samenlevingsorganisaties, en regenbooggemeenten/-gelden.)

Bekijk de moties op de VNG-website

Dit bericht is verzonden door de VNG.

Lees onze proclaimer.
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