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Raad op Zaterdag online op 22 mei

Na succesvolle digitale bijeenkomsten in 2020 en dit jaar op zaterdag 17 april, is er op
zaterdag 22 mei (10.00-12.50 uur) opnieuw een digitale Raad op Zaterdag.
 
De VNG en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden nodigen u graag weer uit om deel te
nemen. U kunt kiezen uit verschillende sessies over actuele, uiteenlopende onderwerpen. Noteer
deze bijeenkomst alvast in uw agenda, meer informatie en de aanmeldlink volgen nog via:
 

https://vng.nl/agenda/save-the-date-raad-op-zaterdag-online

 
Blog Omgevingswet: 'Participatie: hoezo vereist, maar niet
verplicht?'
 
Pascale Georgopoulou moet telkens aan raadsleden uitleggen dat participatie een
aanvraagvereiste is bij vergunningen, maar geen grond voor weigering.  Als participatie zo
belangrijk is, waarom is deze dan niet verplicht?

Lees het blog op VNG.nl

 
Gebruik de Digitale leeromgeving voor raadsleden
 
Steeds meer raadsleden maken gebruik van de Digitale leeromgeving voor raadsleden. De
leeromgeving helpt u om in de informatie-overload tot de kern van een dossier te komen. U vindt
er ook tips om uw rol als raadslid te versterken.
 

https://c.spotler.com/ct/m19/k1/9Zt1nymKErj0fKZt867Fzf0sKdFAMvrM0NMI96f3BIAFPIX1ihEvt6D8w5PPdSpkfV09Rr_FmMYcOexylIO8Zw/9p7xW7UGCIQujuW
mailto:info@vng.nl
mailto:griffie@stichtsevecht.nl
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/RblSoc9E4bbDNY5c129h2oNpLj8yeB9mvuW3vb62R9grofpJgVM2R-167uk4-ww6erxC8PN_5p6XkLtonJOQBw/xKHNLvSM52gWrkp
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/wW96YGdrxp5btOMBfGjicO1KivcnngLbgicqanlMvJGI4P1sbqH67guhDgw9mr1anWg53BPqBjCZJuBp085Fuw/JMp8kYM72Pqx9NF
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/WQFp1lgzBGRqwNsY10jNncZq-z1NBpDwbQynYYrTe6ciAJKPJlAZs7xGIrXAWZ6eJkCFry878k2yyUFhu4UlzQ/iMB9kBEhpXfz7uc
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/rzFObmBhgdkWvdY1KpsXp4NCR7aQty1Cr6U9YRAVYYE165SMKxYlou--DlAvsuWGMF4JlPkXJRTuQvvOPMV2Qg/puZpy8Yft2pqHXP
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/OpIHmsIOYX_slcSDM-E_rr8LbL6y6RLiNJjAehidlHj4qwE_EMAgxNkwfRcOcgmLXeaYcjSeK3Z8ElJxxHfobQ/zadkRcFIcJR4Fif
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Meer informatie over de leeromgeving

 
Onlangs vonden er webinars plaats over de leeromgeving: een voor raadsleden en een voor
raadsgriffiers. Beide webinars kunt u terugkijken via dit bericht van de Nederlandse Vereniging
voor Raadsleden.
 

 
WSGO: informatie voor raadsleden
 
Als raadslid bent u op de hoogte van deelnemingen van uw gemeente, zoals
gemeenschappelijke regelingen. Gelet op de controle daarop en met oog op de
arbeidsvoorwaarden van het personeel is het goed te weten dat er een werkgeversvereniging is
voor dit soort organisaties: de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke
Organisaties (WSGO).

Lees meer over de WSGO

donderdag 15 april 2021

Handreiking en modelgedragscodes integriteit 2021
Arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid

De handreiking integriteit politieke ambtsdragers bij gemeenten, provincies en waterschappen is
geactualiseerd. Dat geldt ook voor de modelgedragscodes integriteit voor
volksvertegenwoordigers en (dagelijkse) bestuurders. De teksten van beide uitgaven zijn
toegespitst op de hedendaagse praktijk. 

Online bijeenkomst: Rechtspositie voor raadsleden
Arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid

Reiskostenvergoeding, vergoeding voor de iPad, wel of geen verlof voor het uitoefenen van het
gemeenteraadswerk. Het is geregeld in de Rechtspositieregeling Decentrale Politieke
Ambtsdragers.
14 juni 2021

https://c.spotler.com/ct/m19/k1/rDzTrxubb0ArHkFuSOBxwtlq4-mViPDJ33OgSgkqbZtKwxESRxCdpAsl3nsmLpe2Iegb4V6qcWzG9WY--oofcA/Fks3EZpif9IUd28
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/AeBR_Av5nn6vw-gaqFYcr7YUf_tcMombiX8saue3o6lupA9iriGGp-uKTVTw8U6uHQtSHJrc8Yu-yddezPvuvw/BTrbS2Pn9rKZBY4
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/5GWChlc8wTYXXwAquILHgt4zjWjUTZkCrQOtjZ5akdMBWdByJqbRQbHLYazqf68jw-dFkcYBMC95B4C8sUFhQw/dsJWReWBzfz5njN
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/aDSgOelGv1Uu2Yu3mzaNwXZuzBiOsJrRtRjvg7d5MZ3SYzzSFko8yZUqZWzn8BkvWZt4c_BKjJ7wGt9Zh69zvg/s73ZkYaXIfztbpr
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/2xsQllKCktr1HyONErPf32rCi8NH54JK-FAOmdDujAEmQWgOMgh2Hxwe6PLjR_zejCx64mdk_8z4n6aF_pwsww/8sxNDDhHasqWHwf
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/io19ulyG84B01FAV8v0fsQCPK40Tf1mnbAu31hHJJ4g37Mc5m4HN8o_lnou8OaNX7MRxtF_JMuwY0jBBUhP2rg/6Fh7iSEu9fJtzWn
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woensdag 28 april 2021

Nieuwe Wet inburgering definitief 1 januari 2022 in
werking
Asiel tot integratie

De nieuwe Wet inburgering treedt definitief per 1 januari 2022 in werking. Gesprekken tussen de
minister en de VNG hebben er ook toe geleid dat er extra financiële middelen beschikbaar
komen om de inburgeraars die langer onder de huidige wet vallen te begeleiden.

donderdag 29 april 2021

Onderzoek levert routekaart op voor raadsakkoorden
Bestuur

In 2018 besloten 56 gemeenteraden om met een raadsprogramma te werken in plaats van een
coalitieakkoord. De meest genoemde reden is de wens om de tegenstelling tussen coalitie en
oppositie weg te nemen. Wat zijn de ervaringen van raadsleden in gemeenten die werken met
een raadsprogramma?

woensdag 28 april 2021

Naar meer politieke ambtsdragers met beperking:
proefprojecten
Bestuur

De drempel voor mensen met een beperking om politiek actief te worden en te blijven, is vaak
hoog. Van de circa 12.000 volksvertegenwoordigers en bestuurders heeft nog geen 0,5% een
structurele functionele beperking.

Save the date - Online bijeenkomst: Politiek actief met een
beperking

https://c.spotler.com/ct/m19/k1/xwFC99LWlX4S-0wEWlr9zT2sLHaFWLt-9NCysiCkzTSwBx4QTQhSyczhtcigtE4sBwEMyvDN-t_X_UlaEiV4Bg/mXimBiuNfbymb2J
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/A5gvIZ96VGQIeWspxHQvpABD7uE4EWCdeAhJ1qqZiuZB6nkhLtAVIH4QRvhTWGoh3MKV0_R5p0KU_xATsAezzA/UwFhuhmbWpYwWrR
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/rdL74KDnI8HpFF1lRBRie3Owb6bkwydyi4wwzVPFR8WtMvij0NrU4sL_HBue4DX5WHUwxJZY9bWD-l-6m0kFXg/5N6UmzTxPZpw62K
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/9LXBATxCYjSQLHqlyAsUKXXybwJqSTIH5yQoyQUF4KEf8mMlOWFvxcmIZWPllao5PwvkcC5XQxYAv8HL08DVgw/Zz6nPR5D8SRsC2S
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/h0vQD8csdLW-u0EvmsdkTUFLx5U1KFHjcdAnUXtT1k6pBXKs-nhHdHszmeI_bjBrkVHwcMyWIATcZCTtOD7Eyg/mDs8AsMhgk4X4xi
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Bestuur

Politiek is van ons allemaal. Toch is de drempel voor mensen met een beperking om politiek
actief te worden en te blijven vaak hoog. Met oog op de komende raadsverkiezingen, is de vraag:
wat kunnen we op regionaal niveau doen zodat meer mensen met een beperking politiek actief
worden? 
28 mei 2021

woensdag 28 april 2021

Diversiteit en inclusiviteit in de gemeenteraad: interviews
Bestuur

‘Als vrouwen kunnen we nog steeds niet achteroverleunen, de strijd is nog lang niet gestreden.’
Aan het woord is Marika Ramaker, PvdA-raadslid op Terschelling in een van de interviews in een
reeks over diversiteit en gemeenteraden.

vrijdag 2 april 2021

Aanvullende voorstellen bevorderen integriteit
bestuurders
Bestuur

Een verplichte risicoanalyse voor kandidaat-wethouders, en het terstond en elektronisch
openbaar maken van nevenfuncties: deze voornemens zijn de kern van een nota van wijziging
op het aanhangige wetsvoorstel bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur. De
VNG heeft gereageerd op de voorstellen.

Online bijeenkomsten: Over het gezag van de raad
Bestuur

Macht en tegenmacht zijn belangrijke thema’s in de landelijke democratie. Hoe is het gesteld met
macht en tegenmacht in de lokale democratie? En hoe staat de gemeenteraad als hoogste
bestuursorgaan in de lokale democratie er voor?
15 bijeenkomsten v/a 10 mei 2021

woensdag 29 april 2021

Melden van agressie en intimidatie niet vanzelfsprekend
Bestuur

https://c.spotler.com/ct/m19/k1/BGwHbGp6YFsYWvuRXDrBndpL5UWIYbyRsy6TmZIOfh87zTtu-M1Kb3l83TGnVboR5eiApx3vC8dnbA66z61N8g/TRWbLzJ5cc8E9x4
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/nONibUkJs_kWuqrKOt1GH60OUTKk_Iis01Ujomy3v_QyMYX4YSM_Zvl4FOV7C9yM7KlQQlw6cjp_G1g8l0Na5Q/LDe44uNDbLxDN4b
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/n-5R9h3H9PAICJ92Ma_b5VB3mlYjksQ_hz2Q4XI-WI9E8i_DbBInYhhK5_H9dY9RXTcY_fCNpGazclE_qfmhMA/s6eVj5ga63ZC6Td
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/gN9fhr3VEsqXdAkaAQs0W9Ga3jfhlRMSmSGBiJans2gEohDuikqUR-xm318dDBPhFfDBgyeBMlSeP2aG2EUApA/sNQ4Msy86i4RvWG
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‘Als politiek ambtsdrager moet je tegen agressie of intimidatie kunnen’: dat hoor je nog vaak
onder raadsleden. Vaak worden incidenten niet gemeld, blijkt uit het door het ministerie van BZK
uitgebrachte rapport ‘Gemeentelijke meld- en steunpunten na agressie, intimidatie en
ondermijning'.

Online bijeenkomst: Omgaan met agressie en intimidatie
Bestuur

Als raadslid heeft u veel contact met alle lagen van de maatschappij.  Deze contacten zijn veelal
prettig, maar uiteraard niet als het gepaard gaat met intimidatie en agressie.
20 mei 2021

Save the date - Raadsacademie Gelderland
Bestuur

Raadsacademies zijn de bijeenkomsten waarbij raadsleden uit een regio in gesprek met elkaar
en met experts gaan over actuele onderwerpen die betrekking hebben op het raadswerk. Dit
gebeurt altijd op een interactieve wijze. 
29 mei 2021

Save the date - Dorpenfestival
Bestuur

Hoe kunt u als inwoner en bestuurder van dorp en platteland omgaan met onderwerpen als
leefbaarheid, energie, klimaat en zorg? Ontdek het op het Dorpenfestival. Verken kansen en
ideeën tijdens talkshows, interviews, dialoog en muziek. Reserveer 1 juli alvast in uw agenda!
1 juli 2021

maandag 12 april 2021

Compensatiepakket coronacrisis gemeenten
Coronavirus COVID-19

Na het verschijnen van de decembercirculaire gemeentefonds 2020 nam het kabinet aanvullende

https://c.spotler.com/ct/m19/k1/NmfOJdJSaAp3tlOK8Mxs2uicpwgQk-yaxrblJ86esn7P9uGAJlHsOz5iE32iA8Wx3QPfexvz4zt8I81N0RaCnA/BXRtBXyk3NHeVrY
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/7Q0hfG6Z5JRbBEVzKbcv9Jp8HssFVqP2dIXvju6vhBvzFIN73pqh5D7GAXjUzZ15vqPO8GOxAbVd96Iq4AiJcw/ngByrwRWmPpbhQV
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/Wgal26V7kLkN1GDlyAxhcBqgI8mnkKmu9xWokdhLwl4_TgPRdDMqD--aIrUNMXnOstTWX9_aqqjRaax_hrIh0A/XZwIxnuQDSryKhz
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/lf3NMGmxc7l_lzEQGvEILJ12YQ8l7kmupXsPez6yPGTnzYtiURCuQSoXwDz37yizpV5OULBM1Xj6lpeIQpWeOA/K6UpjaAnTX7SQqZ
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/DIeOJqiRMTVOuusrnA_g3llZMscvg55l0DjPXSCutxL6sHtwqsLPxPAj_61fEWaxTQkRm6iQYbu-fI57QwZYDQ/tWXTqIgXvnXNSZ7
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maatregelen ter compensatie van de financiële gevolgen van de coronacrisis. Gemeenten
ontvangen een brief over het financiële effect van deze middelen voor zover deze via het
gemeentefonds beschikbaar worden gesteld.

Online sessie: Omgaan met maatschappelijke weerstand
bij de energietransitie (#2)
Energie en Klimaat

Hebt u als volksvertegenwoordiger soms buikpijn omdat er lastige knopen doorgehakt moeten
worden over de energietransitie? Slaapt u wel eens slecht omdat u voorziet welke kritische
vragen er op u af zullen komen als een omstreden besluit genomen gaat worden?
19 mei 2021

Online sessie: Omgaan met maatschappelijke weerstand
bij de energietransitie (#1)
Energie en Klimaat

Hebt u als volksvertegenwoordiger soms buikpijn omdat er lastige knopen doorgehakt moeten
worden over de energietransitie? Slaapt u wel eens slecht omdat u voorziet welke kritische
vragen er op u af zullen komen als een omstreden besluit genomen gaat worden?
17 mei 2021

maandag 19 april 2021

Onderzoek BZK: krapte gemeentefonds zet uitvoering
onder druk
Financiën

Uit onderzoek van BZK blijkt dat gemeenten sinds 2015 ruim € 2,4 miljard hebben bezuinigd op
hun uitvoeringscapaciteit, terwijl hun takenpakket juist fors toenam. Dat is een krimp van bijna
15%. De oorzaak? De oplopende tekorten in het sociaal domein.

https://c.spotler.com/ct/m19/k1/fkJnuqjfmvFbrtb2rbQXf5e-GweEFH_SrjPBEb_in4vL55AfoaPP-xMzPruVZWvyXu9vmFT-1UfZlC1i-KvcWw/RVztyJTnQ8Nv7XT
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/uCX46-3BRcshWxc3g5efiCV5uiSjidbP6jVd89yp-519t4egsx3qFrkNW3wdwhbxXPyoK8errSy9xRzKpVY5nA/PW6NHn3gX4kkV5f
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/vEs8vUGNN0seS4vbj-1mOjyEjy51KAI_R5Ux4rdUdUzjFRaYopQB25ZLFjOzws1_mg4xO9xvNlVw98oU9vOjhg/6HsmLEqbhfBZNDW
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/R3B5rlYlRU04qIlTZFf8S6iFgxqfnyFX4sTL3WggIphClfZISCrv7IwQhtN0V1uG6IcIjcKi86fU9bpegYviOA/sDbx2uh4uDGkCrC
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/i5cth-nUW14Yan3uicBpHx748fDZEcOI8YOUA2P3wrj_evRC3uK7ZFAQUrRYwubBxYQtWVmNOLenmGtPoTp7fQ/JIvA3uxhPjxrDbt
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vrijdag 9 april 2021

Actualisatie verdeelvoorstel gemeentefonds verwacht in
juni
Financiën

De fondsbeheerders hebben in een brief aan de Kamer laten weten dat zij verwachten begin juni
met een aangepast verdeelvoorstel herijking gemeentefonds te komen. Eerder werd verwacht
dat dit al in april gereed zou zijn.

Bestuurlijk bijpraatmoment herijking gemeentefonds (#2)
Financiën

Met het ministerie van BZK organiseert de VNG een bijpraatmoment voor gemeentebestuurders
over de herijking van het gemeentefonds. In deze bijeenkomst geven de fondsbeheerders uitleg
over het aangepaste verdeelvoorstel en hoe zij daartoe zijn gekomen. 
23 juni 2021

Bestuurlijk bijpraatmoment herijking gemeentefonds (#1)
Financiën

Met het ministerie van BZK organiseert de VNG een bijpraatmoment voor gemeentebestuurders
over de herijking van het gemeentefonds. De fondsbeheerders geven uitleg over het traject, de
stand van zaken en de stappen die momenteel gezet worden om in juni een aangepast
verdeelvoorstel te publiceren.
12 mei 2021

dinsdag 20 april 2021

Bestuurlijke lessen uit de hack bij Hof van Twente
Informatiesamenleving

Digitale veiligheid is een kerntaak voor gemeenten, burgemeesters zijn daarin aan zet. Dat was

https://c.spotler.com/ct/m19/k1/MnYndlBl6BF9yMnvbvVw79gjnkw5R8VZQg5dGs7JlhP4cT1zG5gSjG4iNbknKqjmtFKdvlJ_UDcuTuj9aDnHZg/UXdg2hByZbtAh2y
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/TcLsu3KjxsX1q9pz_jVBJXx2PSIvRK-UfSJltxh72bPQl_EXAi4M2vnD33sI0jRtJCiFHCCXSckBJUzj1ZgUpA/7FvbvIjsIvaUgPg
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/mKogXvytxYAyViKslm2tPpylyve3wUgYoX85WQPrUS6-eoSIcRbQGO0ZMoIld8fdoWBLQb7WHu4q3vczryS-WQ/vzTxdXZFYtBSbyD
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/sVKhLF59MrGsU8CztvqIuYuD8e7_R9d_p7nt_NTlBGDQHCbjNdNtkRYqyL9XGO_lwTEa9kHFjL4RLZLv-DiSbg/kbfWQ9HWxgfFCMZ
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/Nh-9mWiMQcK9hDIpQvaI8MF7cfDv0uOW96TmwB0-GMYFM2fRU8b05Z5rKh0OsHF8sYVCVzfAPhEn_mRuGqGgGg/trDIGBxVCPmI3sW
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de strekking van de resolutie bij de ALV in februari die met 100% van de stemmen werd
aangenomen. Om die kerntaak verder in te vullen zijn uit de crisis rond de ramsomware-aanval in
Hof van Twente lessen te trekken.

dinsdag 13 april 2021

Kijktip! Impact en lessen van de hack in Hof van Twente
Informatiesamenleving

Wat gebeurt er in een gemeente als opeens alle data weg zijn? Het gebeurde in de gemeente
Hof van Twente na een hack, begin december vorig jaar. Concerncontroller Richard Klein Tank
deelt het verhaal van zijn gemeente in het laatste RPO Journaal.

donderdag 22 april 2021

Incidentele middelen voor gestegen zorgvraag jeugd
Jeugd

De acute problematiek in de jeugdzorg, deels het gevolg van de coronapandemie, en de
financiële druk die dit veroorzaakt, zijn een grote zorg voor gemeenten en hun inwoners. Het
kabinet heeft besloten daarvoor in 2021 extra incidentele middelen beschikbaar te stellen van €
613 miljoen.

Online sessie: Regisseer de toekomst van de jeugd
Jeugd

Het is voor veel gemeenteraden lastig om voldoende grip op de jeugdzorg te krijgen. Aan welke
knoppen kun je draaien? Hoe zorg je dat je aan de voorkant als raad aan de slag kan met
preventie en hoe maak je risico’s in jeugdzorgbeleid inzichtelijk?
12 mei 2021

https://c.spotler.com/ct/m19/k1/aznL9lz1OBE22aJqojFtjP-Whjwkm3LiFVnAYsS42ryc1Zq1PivuEu_PNGKng5E5N0nmMWXqcv3G4Dv6-kCZ8w/rEYzVCewqXd86qI
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/FgNiVcZHKvSHww-FOXsw7H8YHaONW-o4NEMddY8FtMaUEBdeCC2k_p1sniqEiu0upMCtGr0HUo-hWlWBlrwAvQ/jhhysmbTnJPa4nF
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/y0ZANSKYKwiA1XLP7TiFZxgUA3L2X79iNFai147Mq7jkQDC0DVCxX6IP_VjZJZzaT0LY9Mkq9RjBNKe_9XYAoQ/xUbJamILYkA6cZb
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/JyYR8tYoqJJaAHRvlgxXoCQd3L-f0ZjfZuG14GTGVGvDSNRb5ItcDiT4x56WeM0KpFA-sFlj31pUZpV60awXiQ/vQDZAZ9UY4YmI28
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/cN_dyIj7Q5USwi1TYXoZxH-fouQ4SAVFCwBByjSK86lWD05wChXLxo4i25dQx2YlkFh4Wz5ovqngHqXCIL68jA/9hN2mvfjEqhevPa
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/NW9tnmF4G1by-_SVBOruXpbofQxpV994IBL0y6nmTu2lU35yQYE02jc0vbVca6HowMR5dX2mh61Q9NdaZXfCpQ/SkWUUFz9SzvXuZ9
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vrijdag 26 maart 2021

Model Afvalstoffenverordening geactualiseerd
Milieu en Mobiliteit

Het VNG Model Afvalstoffenverordening is geactualiseerd. De voornaamste aanleiding is het
Besluit gescheiden inzameling huishoudelijke afvalstoffen, dat sinds 1 juli 2020 van kracht is.

woensdag 21 april 2021

Zorgvuldige afweging inwerkingtreding Omgevingswet
nodig
Omgevingswet

Tijdens een Bestuurlijk Overleg (BO) met minister Ollongren en de koepels is besproken of de
Omgevingswet verantwoord in werking kan treden op 1 januari 2022. Het is belangrijk om hier
samen een zorgvuldig besluit over te nemen. Daarom is besloten om hier een tweede BO in mei
aan te wijden. 

woensdag 14 april 2021

Karin Hoekstra: pionieren met de Omgevingswet
Omgevingswet

Gemeente Hillegom behoort landelijk tot de koplopers op het gebied van de implementatie van
de Omgevingswet. In 2018 stelde Hillegom als een van de eerste gemeenten de 'Omgevingsvisie
Hillegom 2030' op, vooruitlopend op de komst van de Omgevingswet. 

dinsdag 13 april 2021

Podcast: De rol van de griffier
Omgevingswet

In de twintigste podcast van de serie ‘de Raad en de Omgevingswet’ gaat Pascale Georgopoulou
in gesprek met Robin Reichrath, griffier van de gemeenteraad van Gulpen-Wittem. Samen
hebben zij het over de rol van de griffier met betrekking tot de Omgevingswet.
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Save the date - VNG Jaarcongres 2021 (online)
Over de VNG

U bent van harte uitgenodigd voor het VNG Jaarcongres 2021. Het online congres vindt plaats
op woensdagochtend 16 juni, van 09:30 tot 13:00 uur.
16 juni 2021

Moties gemeenteraden
 
Bekijk de aangenomen moties die gemeenten naar de VNG stuurden. (O.a. over Raden in
Verzet, het Wmo-abonnementstarief en afschaffen verhuuderheffing.)

Dit bericht is verzonden door:
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
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