
Raadsledennieuwsbrief
25 februari 2022

Van: VNG
Aan: Griffie, Gemeente Stichtse Vecht
Onderwerp: VNG Raadsledennieuwsbrief - februari 2022
Datum: vrijdag 25 februari 2022 11:41:48

Lees online  |  Gegevens wijzigen

Kijk terug:
Raad op Zaterdag over digitalisering en

informatiesamenleving
De Raad op Zaterdag van 12 februari stond  helemaal in het teken van digitalisering en de
informatiesamenleving. Eigenlijk is iedereen het er wel over eens dat digitalisering onze
levens en samenleving ingrijpend verandert. Maar wat betekent dat voor de lokale
politiek?

Met prominente gasten uit de wetenschap, politiek en bestuur bespraken we twee centrale
vragen: Waarom ontbreekt digitalisering zo vaak op de lokale politieke agenda? En welke
inzichten en instrumenten kunnen raadsleden inzetten voor grip op digitalisering vanuit de lokale
politiek?

Bekijk de video via YouTube
Bekijk ook de geactualiseerde Raadgevers informatiesamenleving

#MijnStemTelt Festival
Onze democratie kan niet zonder de betrokkenheid van onze jongeren. Wilt u jongeren meer

https://c.spotler.com/ct/m19/k1/sMN6K57hppaI3VvRN89aF04itdbSWPudR11CvCjiANG5kRlJf8LieQxmyQ_eaeaWAQV6bqZujAX90WUtbPjZ7A/kT2puaZJI7Ux4a8
mailto:info@vng.nl
mailto:griffie@stichtsevecht.nl
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/eDihjeO1gkx-i5wykblCMjGaMzXF3KOUItxvQorMCtzH0zxwDc6TdrDkCjMQLkdqIXSjHkKJ7otOlApcZF2-Yw/9Rsv4YbyW5CFfKw
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/Iw88IR2yTaJCDES4c-q_-Y3rP9sH8FeZSxr7tSp1uFN3HfFqNd8ALF_vtO_KWjG_st2MO-9n35CRS5KjftDGiw/3DGRZXjU93Zctki
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/mltyf57Ey5yjSfmmJkOhGXG-fu7rScoqRA_ARKsADo3-JiUb31SuWPuj9llzElY2N24ZR0QlKAPJ0yp-gk5Fxw/uG4LCY6eRd9hBGc
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/ozzLpuF5W1oiqrTkIkTasB7gS4-bfpSCBiKD1r85TBdPu2wADx7wUoLWzYZanKp5-3qwDxkxYGgcSk2EHnShVQ/6yaDaqAg7cg5e96
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invloed geven in uw gemeente? Praat hierover met ons mee live, bij het online #MijnStemTelt
Festival, donderdag 3 maart van 15.30 – 18.00 uur.

Meer informatie en aanmelden
Bekijk '#MijnStemTelt short': video met oproep jongeren

Video digitale toegankelijkheid
Gemeenten zijn verplicht hun communicatiekanalen digitaal toegankelijk te maken voor iedereen,
dus ook voor mensen met een beperking of met minder digitale vaardigheden. Gemeentelijke
websites en apps moeten hierop worden aangepast. De ene gemeente is daar verder in dan de
andere.

Maurice Hoogeveen, oud-wethouder van de gemeente Assen, en Yousuf Yousufi, raadslid in de
gemeente Hoorn, zijn ambassadeurs van het Aanjaagteam digitale toegankelijkheid van de VNG.
In een video vertellen ze samen met Marcel Oosterveer, wethouder van de gemeente
Eindhoven, waarom digitale toegankelijkheid zo belangrijk is en geven zij tips en inspiratie.

Bekijk de video via YouTube

Ledenbrief over ontwikkelingen Asiel
Asiel tot integratie

Gemeenten hebben de taakstelling voor asielopvang en huisvesting van vergunninghouders
behaald. Dit is gezien de krapte op de woningmarkt een fantastisch resultaat. In 2022 wordt er
wederom veel gevraagd van gemeenten. De opvangcapaciteit moet dit jaar en in 2023 groeien
naar 42.000.

Brede oproep tot subsidiëring lokale politieke partijen
Bestuur

Lokale partijen leveren een enorme bijdrage aan de lokale democratie maar kunnen geen
aanspraak maken op subsidie die beschikbaar is voor politieke partijen: dat is niet uit te leggen.

https://c.spotler.com/ct/m19/k1/xrX7WRO2xeHYEWjZ_Gtb0Bw73Doc45qFK55IWZ4LTh8WhyZUi3dxA0eSQEzmLUugsjxR0WOF-J_-L6-vORnrdg/stAR6YrSyuMGnTM
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/qaj5MU4-LgGHy6nVFa1wGv-PSuh1UbTH2tmEjPAv4CRrHr09vXFVJpGq18GxKbCU9UWIvzw2rfeb_yLmcWF6Mw/2Z7zf6FzcYpSW3t
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/zsjuuvaDbzwjCFg6mKxHTx1w8ibmSmLTPnbsem_jtdE-Jxcctavlx3jqPwQQZv_Dq0FZrBZEd5XG8gAJiwB9Uw/dyrKcsaWpv72AyK
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/4OFX4VPiH_xCaQy-p2_p-Wbfp4YKipZxLRZvtz63nllRE9GMEJPFSTDwjYTcBP9a1GQW0uhn40FlJ-frDsMbXA/bDV7cmaCGtnkVc7
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Pas de Wet financiering politieke partijen zo aan dat ook lokale politieke partijen in aanmerking
komen voor subsidie.

Tweede Kamer ziet belang subsidie lokale politieke
partijen
Bestuur

De Tweede Kamer spreekt over een aanpassing van de Wet financiering politieke partijen
(Wfpp), naar aanleiding van een evaluatie door de commissie-Veling in 2017. Inmiddels heeft de
Kamer het debat in delen gevoerd (op 15 en 22 februari). Veel fractiewoordvoerders lieten in het
debat weten dat subsidie voor de lokale partijen geregeld moet worden. Na het voorjaarsreces
wordt het debat afgerond. 

Handreiking toegankelijk stemmen geactualiseerd
Bestuur

De Handreiking toegankelijk stemmen, eerder verschenen eind 2020, is van nieuwe voorbeelden
voorzien, zoals een stemlokaal dat voor meerdere doelgroepen goed toegankelijk is ingericht.
Ook is er aandacht voor prokkelduo’s in het stembureau.

Waarnemingsmissie Raad van Europa bij
raadsverkiezingen
Bestuur

Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken heeft het Congres van Lokale en Regionale
Overheden van de Raad van Europa uitgenodigd om  een waarnemingsmissie te sturen naar de
gemeenteraadsverkiezingen in maart. Zo’n delegatie bestaat uit lokale bestuurders uit andere
Europese landen.

Aanjaagteam aan de slag voor ambtsdragers met
beperking
Bestuur

Nog geen 0,5% van de volksvertegenwoordigers en bestuurders heeft een structurele functionele
beperking. De drempel voor mensen met een beperking om politiek actief te worden, is vaak
hoog. Daarom heeft minister Bruins Slot (BZK) een aanjaagteam voor politieke ambtsdragers
met een beperking ingesteld.

https://c.spotler.com/ct/m19/k1/_8wUFrYT67PVd0523jHbUeZqK3LwHv6z9t9S39adnKDg270h0xCZqjheYuD5No_bFYN8vmJI6fRitG2JIXMEtg/xPREUE9XwRhXRwF
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/2NGFQpIWXcYp0Zewd1NiwqTsqABKYilW5PibT9amjkyITBS7f9z42ltwxCkVPO6JGzXu-vIjzC5-Qr7UKvIqzQ/Hgi62IrrrwyjSTD
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https://c.spotler.com/ct/m19/k1/QntZq78Gybir22fp4ok2QQVByUdcWYuGevAzxa9zOB-rSgE2zQMOH2guU8XVmrQIOrbVt5B4I8bJIn2xE5d3Aw/q7uzdxdtr8zBFXL
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/hvTgwUG2fWlDGD1jrH8bTwGyPRtfkHcFNNxxeFeQtdueBQ_dX2WwSPRfx3Y631sh7YtUOhz0oHpUWgUbBzXYug/W7KsnkYeyvb8GAn
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Handreikingen over cultuur en erfgoed in
collegeakkoorden
Cultuur en sport

Cultuur is essentieel voor gemeenten. De afgelopen jaren hebben we gezien dat de culturele en
creatieve sector onontbeerlijk is voor een gezonde en weerbare samenleving. Ook erfgoed is bij
uitstek een beleidsterrein dat bijdraagt aan het welzijn van inwoners en aan economische
innovatie.

Campagne SDG Nederland voor duurzame
collegeakkoorden
Europa en internationaal

Met de gemeenteraadsverkiezingen om de hoek roept SDG Nederland inwoners en vervolgens
raadsleden op te stemmen voor een duurzaam collegeakkoord. Voor alle 17 Global Goals is een
‘tegel’ ontworpen met een prikkelende vraag. Daarmee kunt u als kandidaat-raadslid laten zien
waar u voor staat.

Agenda Digitale Grondrechten en Ethiek 2022-2026
Informatiesamenleving

De impact van digitalisering op de samenleving roept nieuwe fundamentele vragen op voor
politiek en bestuur. Met de Agenda Digitale Grondrechten en Ethiek 2022-2026 leggen
gemeenten gezamenlijk ambities vast over het beschermen van grondrechten en het borgen van
publieke waarden in de informatiesamenleving.

Gemeenten maken zich hard voor verantwoord gebruik

https://c.spotler.com/ct/m19/k1/UYi4_LaVjG8qy2YZedtKTJq7TnaqqDIfg8quBNZoRSh3Xh1eKdiJyjlCtQ03TkRs0cSaEeLPH6HZqqgDFIyv4g/Cz52mCAnDTKXsap
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/xQlT9jS8cA8PoptvmnI6M3rHgzJvJhktiXsJ1qoOjrpsRWpsA1fiZoKIyFnIfw6GN5EDP6uT1FJV5fotzxsZRA/EFCAM8xvkL2vdmG
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/oDVMAMRvz2aN2KCuiPix4GNdb5niDgWQK0O-i5lxBQl3iaMc0hw-9RQmMukIfcVKcVbjeKJ9JRzvj9H9lnxzWQ/gPwScvbetIbkx9F
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camera’s
Informatiesamenleving

Gemeenten stellen ethiek en publieke waarden centraal bij de inzet van technologie. De VNG
werkt al samen met gemeenten aan oplossingen om de inkoop en inzet van camera's
transparanter, verantwoorder en veiliger te maken. Recente berichten over camera’s van
Chinese leveranciers onderstrepen de urgentie ervan.

Hoe om te gaan met desinformatie?
Informatiesamenleving

Op zich is het doelbewust verspreiden van misleidende informatie niet verboden. Dat wil niet
zeggen dat overheden niet kunnen handelen op desinformatie en de kwalijke gevolgen: door zich
voor te bereiden, te reageren of juridische stappen te zetten als grenzen worden overschreden.
Wat zijn de mogelijkheden?

Instemming Eerste Kamer met motie hervorming
jeugdzorgstelstel
Jeugd

De VNG is zeer verheugd met het instemmen van de meerderheid van de Eerste Kamer met de
motie van lid Rosenmöller c.s. Deze motie roept het kabinet op om in overleg met gemeenten tot
de gewenste hervorming van het jeugdstelsel te komen, zonder de voorgenomen bezuiniging
van € 500 miljoen.

Omgevingswet treedt 1 januari 2023 in werking
Omgevingswet

De datum voor inwerkingtreding van de Omgevingswet is vastgesteld op 1 januari 2023. Minister
De Jonge (VRO), het IPO, de UvW en de VNG hebben gezamenlijk voor deze datum gekozen. 

https://c.spotler.com/ct/m19/k1/CM24yL8WFjvpKIbKHdenBlh1PcT88gKWuvvu-7-mYbgCRWjk3pQUQq2-UXgjkv5MAIEt9654VSS68Bdd-mG5pA/x87rAzqMjvpIhyG
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/uu7TdwR0lerrsx-naw2x4YeJQYZEt09obroo4sChqvX81eVFsHiuUzonSOd6fB2VbXJ-PGgRaUpddDkD3V6Gtw/fWmjVgnZv4YcPCI
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/-conlFikAoaIWnXRi4oIAePnxis-lxe7nkEDl5PJW65nYPoTyp8jJGI-qkeOY-OtZ7ErkUtCJYcI5EfkcSsYSg/Hfp26mBLamhzfxY
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/w6JZRaZEl5c2R78-HCZ7KzR5cx4N8GncwxJiTf7T4UbKmqPyDh6NjveuZL2rU2AVJACUS4r2iSxNFYmjLRRQrw/CkIVMpab6WTRXEx
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Model Verordening leges – Omgevingswet
Omgevingswet

De Omgevingswet, die op 1 oktober 2022 of 1 januari 2023 in werking treedt, heeft ingrijpende
gevolgen voor de legesverordening. De VNG stelt daarom een nieuwe Model Verordening leges
beschikbaar.

Extra impuls voor verbetering luchtkwaliteit scholen
Onderwijs

Op 27 % van de schoollocaties voldoet de luchtkwaliteit niet aan de wettelijke norm. Daarom
krijgt elk klaslokaal een CO2-meter en komt er een hulpteam dat gaat helpen de ventilatie op
orde te maken. De VNG gaat daarnaast met de minister in gesprek om de verouderde
schoolgebouwen duurzaam aan te pakken.

Hoe te handelen bij online aangejaagde ordeverstoringen?
Openbare orde en veiligheid

Desinformatie, online opruiing en bedreiging kunnen leiden tot verstoring van de openbare orde
en veiligheid. Gemeenten willen dit voorkomen door op verantwoorde wijze online te monitoren.
Daarbij hebben ze behoefte aan duidelijke juridische kaders. Dit laat helaas nog wel enige tijd op
zich wachten. Wat nu?

Hoe toiletvriendelijk is uw gemeente?
Ruimte en Wonen

Nederland loopt achter met het aantal openbaar toegankelijke toiletten. Zowel voor inwoners als
bezoekers is het enorm fijn als gemeenten zorgen voor voldoende openbare en opengestelde
toiletten. Het vergroot de fysieke toegankelijkheid, vooral voor mensen met maag-, darm-  en

https://c.spotler.com/ct/m19/k1/XSR-mEG1GiTdbYov88iYzdaB2piMqBQMBWYYxZ_SsLaMBAkNRH8aulj2WAYVbHTqAgCKK1XLFIxtuw0DS0NRPg/f7tjfW3Ux2Hr5hW
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/DjZxy8ih-sHZIO1ywMrTImaRxclxjfGfHcU8maII-7XfAPnn8yAxD2fG7_72lQ4aICP2Hd4r5XeXJelxpK449A/pWve6MKJt9XJCpi
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/glJglkRCFkxYecC1gLsk_jW1MgMYusfmc9dNOWi5PON3Ov_3oJnGWgbSOQCwv9MPR55KytDJ4z2DA6Bo-VZFkQ/3ANPFIf7ZSWJWXY
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Contact Afmelden
Gegevens wijzigen vng.nl

blaasklachten.

Moties gemeenten
Bekijk aangenomen moties die gemeenten naar de VNG stuurden. (Onder andere over
bezuinigingen op de jeugdzorg, ontkoppeling AOW van minimumloon, gaswinning Groningen.)

Ga naar het overzicht van de moties

Dit bericht is verzonden door de VNG.
Lees onze proclaimer.
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