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Bert de Krijger
Van:

Postvak info@velsen.nl

Verzonden: donderdag 29 januari 2015 18:58
Aan:

Docinfo@velsen.nl

Onderwerp: FW: VNG Raadsledennieuwsbrief - januari 2015

VNG [mailto:noreply=vng.nl@mail85.atl71.mcdlv.net] Namens VNG
Verzonden: donderdag 29 januari 2015 17:33
Aan: Postvak info@velsen.nl
Onderwerp: VNG Raadsledennieuwsbrief - januari 2015

Wordt de nieuwsbrief in de mail niet goed getoond? Bekijk deze in uw browser.

29 JANUARI 2015

Lokale aanpak radicalisering
De aanpak van radicalisering houdt de gemoederen flink bezig. Lokaal bestaan al veel
initiatieven, de VNG wil deze verspreiden en versterken. We houden u op de hoogte
via ledenbrieven, een dossier op vng.nl (www.vng.nl/radicalisering), een mailbox
radicalisering@vng.nl en bijeenkomsten. Lees verder

Nieuws
Neem eens een kijkje in onze Databank Praktijkvoorbeelden
29 januari 2015
In 2015 zijn er alweer verschillende praktijkvoorbeelden
toegevoegd aan onze databank. Ook bij de onderwerpen
van het sociaal domein. Hieronder een paar
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praktijkvoorbeelden Participatiewet. Lees verder

Aftrap Zeeland: regionale bijeenkomst rol Gemeente 2020
29 januari 2015
Hoe moet de gemeente er in 2020 uitzien? Welke richting
willen we inslaan, wat zijn daarbij de belangrijkste thema’s
en wat is ervoor nodig om de doelen te bereiken? De eerste
regionale bijeenkomst hierover is 10 februari in Zeeland.
Komt u ook? Lees verder

Kernbeleid Veiligheid krijgt 'decentralisatie-update'
Het veelgebruikte Kernbeleid Veiligheid van de VNG is een
methode om integraal veiligheidsbeleid op te stellen. De
meeste gemeentelijke veiligheidsplannen zijn op deze
methode gebaseerd. Met oog op de decentralisaties in het
sociaal domein werkt de VNG aan een actualisatie. Lees
verder

Concrete afspraken op VNG Energietop
20 januari 2015
Wat is de rol van gemeenten bij het energievraagstuk, hoe
pak je kansen op met partijen uit de samenleving? Ruim
100 bestuurders en hun beleidsmedewerkers bogen zich
hierover tijdens de Energietop bij de VNG. Lees verder

Zaanstad en Den Haag: vernieuwde aanpak privacy
15 januari 2015
De gemeenten Zaanstad en Den Haag hebben een
vernieuwde aanpak op het gebied van privacy bij de
decentralisaties. Deze aanpak kan andere gemeenten
helpen die hier ook mee bezig zijn. Lees verder

Oratie Job Cohen: 'De vierde D'
9 januari 2015
'De decentralisaties (jeugdhulp,
ondersteuning, arbeidsparticipatie) zijn sinds 1 januari een
feit. Veel mensen hebben hiermee te maken. Daarom is het
essentieel dat burgers vertrouwen hebben in hun
gemeenten. Dat gaat niet vanzelf in een tijd waarin het
vertrouwen in de democratie beperkt is.' Lees verder

Belang aangetoond van nieuwe financiering gemeenten
8 januari 2015
Volgens berekeningen van het COELO hebben gemeenten
bij ongewijzigd beleid in 2018 gezamenlijk een gat van € 4,8
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miljard in hun begroting. Begrotingen moeten echter in
evenwicht zijn: gemeenten zullen dus hun beleid moeten
aanpassen, aldus het COELO. Lees verder

Cie.-Rinnooy Kan adviseert over nieuwe financiering gemeenten
8 januari 2015
Een commissie onder leiding van Alexander Rinnooy Kan
gaat voorstellen doen voor vernieuwingen in de financiën
van gemeenten. Economische groei begint in gemeenten.
Dat vraagt om een financiering van gemeenten die de
economische groei versterkt. Lees verder

Gemeenten maken eigen keuzes
8 januari 2015
‘Anno 2015 bepaalt Den Haag niet wat er lokaal gebeurt.
Dat bepaalt het lokaal bestuur dat direct aan de eigen
gemeenschap verantwoording aflegt. De gemeente heeft
zijn eigen verantwoordelijkheid, de kiezers bepalen
uiteindelijk door wie ze bestuurd worden.’ Lees verder

Transitiecommissie voorziet onverwachte vraagstukken
19 december 2014
Gemeenten hebben tijdig de noodzakelijke maatregelen
genomen om continuïteit van zorg en ondersteuning te
garanderen. Dit constateert de Transitiecommissie Sociaal
Domein (TSD) - in haar eerste voortgangsrapportage. Lees
verder

De nieuwe Huisvestingwet in 4 minuten
19 december 2014
De nieuwe Huisvestingswet staat voor de deur. Wat zijn de
mogelijkheden? Hoe kunnen gemeenten omgaan met de
Huisvestingsverordening? Een korte animatiefilm geeft
uitleg. Lees verder

Burgemeesters, wethouders en raadsleden in cijfers
18 december 2014
Hoe is de ontwikkeling van het aantal burgemeesters, hoe
zijn de portefeuilles de afgelopen vijftien jaar verdeeld en
welke partij levert de meeste raadsleden in de grote
steden? Het antwoord op dit soort vragen vindt u in de
'Statistieken lokaal bestuur'. Lees verder

Bijeenkomsten
Regionale bijeenkomst de Gemeente 2020 (Zeeland)
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10 februari 2015
Hoe moet de gemeente in 2020 eruitzien? Welke richting willen we inslaan en wat zijn
daarbij de belangrijkste thema’s? De VNG gaat daarover de komende maanden in
gesprek met de leden. Lees verder

Slotbijeenkomst 100x100 (gemeenteraad en netwerkdemocratie)
5 februari 2015
Voor het antwoord op de vraag ‘Is jouw gemeenteraad klaar voor de netwerkdemocratie?’
hebben ruim 100 correspondenten in 65 gemeenten hun nieuwe gemeenteraden gevolgd
na de gemeenteraadsverkiezingen. Wat zijn hun bevindingen? Lees verder

Praktijkvoorbeelden ... van het jaar
In de rubriek 'Praktijkvoorbeeld van de maand' deze
keer: de praktijkvoorbeelden van 2015. Dat wil
zeggen de stukken in de VNG-databank die vorig jaar
het meest werden gedownload. Dit is de Top
3: Monitor sociale media (Amsterdam), Digitale
begrotingswijzer (Heerenveen) en Dorpen tekenen
voor groen (Borger-Odoorn). Oproep: Inspireer ook
andere gemeenten en deel uw kennis, documenten en
ervaring via praktijkvoorbeelden@vng.nl! Bij voorkeur
ontvangen we een korte omschrijving van het idee,
beleid of project, eventueel met een of meerdere
ondersteunende documenten erbij: een beleidsnota,
convenant, visie, evaluatie, filmpje etc.

Vraag van de maand
Esther Hoppenreijs, raadslid in Venray, vroeg ons:
'Het zou prettig zijn om als gemeente te beschikken
over een meetinstrument waarmee je de tevredenheid
van burgers over de decentralisaties kunt
peilen. Idealiter zou je nu nog een nul-meting moeten
doen en de meting vervolgens over een en twee jaar
te herhalen. Vervolgens kan je ook gemeenten
onderling vergelijken zodat zij van elkaar kunnen
leren. Bestaat er een meetinstrument/vragenlijst, of is
deze te verwachten?' Ons antwoord: 'KING
(KwaliteitsInstituut Nederlandse Gemeenten) heeft
stappen gezet om met gemeenten en
onderzoeksbureaus te kijken of de Burgerpeiling is uit
te breiden met een extra module of dat er een heel
nieuw instrument moet komen. Omdat het om een
groot aantal nieuwe taken gaat, is het beeld dat een
nul-meting ook komend jaar of volgend jaar nog kan
worden uitgevoerd: dit betrekken we in de
discussie. Overigens zal veel van de monitoring
(verantwoording, gegevens over gebruik etc.) rond de
decentralistaties verlopen via Waarstaatjegemeente.nl.
Het oordeel van de burger is voor de VNG en KING
altijd een belangrijk middel geweest om gemeenten
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van elkaar te laten leren.'

www.vng.nl/raadsleden
Over de Raadsledennieuwsbrief
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u raadslid of griffier bent (volgens het relatiebeheersysteem van de VNG) of
omdat u zich heeft aangemeld. Een overzicht van eerder verschenen Raadsledennieuwsbrieven vindt u op
vng.nl onder Producten en Diensten: Raadsledennieuwsbrief. Voor vragen: mail naar
informatiecentrum@vng.nl

volg ons op Twitter | doorsturen
afmelden
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