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Samenvatting 
 
Na de gemeenteraadsverkiezingen is de nieuwe bestuursperiode van start gegaan. Gemeente-

raden zijn geïnstalleerd, collegeonderhandelingen zijn in volle gang. Met deze brief, die aansluit 

op de brief die wij 12 maart verzonden, willen we u op de hoogte brengen van de informatie die 

de VNG heeft voor collegeonderhandelaars, colleges en raadsleden.  

 
Voor collegeonderhandelaars geven wij aandachtspunten mee over veiligheid, informatie-
veiligheid, natuur en duurzaam vervoersbeleid. 
 
Voor colleges zijn er nieuwe wegwijzers beschikbaar over energiebeleid, water, klimaat en ruimte, 
duurzaam vervoersbeleid en internationaal beleid. 
 
Voor raadsleden is een uitgebreid aanbod beschikbaar dat bestaat uit Raadgevers, publicaties, 
bijeenkomsten, video’s, voorbeelden van vergaderpraktijken en het VNG Raadsleden 
ondersteuningsprogramma.

http://www.vng.nl/onderwerpenindex/bestuur/brieven/informatie-ten-behoeve-van-college-onderhandelingen
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Geacht college en gemeenteraad, 
 

Na de gemeenteraadsverkiezingen is de nieuwe bestuursperiode van start gegaan. 

Gemeenteraden zijn geïnstalleerd, collegeonderhandelingen zijn in volle gang. Met deze brief, die 

aansluit op de brief die wij 12 maart verzonden, willen we u op de hoogte brengen van de 

informatie die de VNG heeft voor onderhandelaars, colleges en raadsleden.  

 

Voor sommigen onder u zal dit een eerste kennismaking met de VNG zijn. Voor anderen een 

hernieuwde kennismaking. Deze brief bevat aandachtspunten voor iedereen die in het lokale 

bestuur aan de slag gaat. 

 

Onderhandelaars 

Voor de collegeonderhandelingen willen wij de volgende punten onder uw aandacht brengen:  

 

• De noodzaak om  veiligheidsbeleid in het collegeprogramma in samenhang vorm te 

geven. Veiligheidsbeleid heeft zich ontwikkeld van een reeks reacties op incidenten tot 

een brede en meer samenhangende aanpak. De traditionele verantwoordelijkheid van de 

burgemeester voor de openbare orde is aangevuld en ingebed in een veel breder 

vormgegeven veiligheidsbeleid, waar bijvoorbeeld ook onderwijs en zorg als 

beleidsterreinen bij betrokken zijn en waar het Openbaar Ministerie en de politie 

belangrijke veiligheidspartners van de gemeente zijn. De noodzaak het beleid in 

samenhang en in samenwerking met anderen vorm te geven, wordt de komende jaren 

alleen maar sterker. In onze ledenbrief van 31 maart leggen wij een aantal recente 

http://www.vng.nl/onderwerpenindex/bestuur/brieven/informatie-ten-behoeve-van-college-onderhandelingen
http://www.vng.nl/onderwerpenindex/veiligheid/veiligheidsbeleid/brieven/vraagstukken-van-sociale-veiligheid-in-de-nieuwe-bestuursperiode
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ontwikkelingen aan u voor, met suggesties voor het maken van afspraken in de 

collegeprogramma’s 2014 -2018.   

 

• De resolutie Informatieveiligheid, randvoorwaarde voor de professionele gemeente, 

waarin gemeenten onder andere hebben afgesproken dat zij informatieveiligheid in hun 

collegeambities 2014-2018 opnemen en informatieveiligheid onderdeel wordt van één 

van de portefeuilles van B&W. Gemeenten hebben de resolutie op 29 november 2013 

tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VNG aangenomen.  

 

• De bijdrage die natuur kan leveren aan goede zorg voor kwetsbare groepen of als 

mogelijkheid om mensen aan een baan te helpen. De VNG en Natuurmonumenten 

roepen daarom onder het motto Groen verbindt gemeenten op om natuur een stevige 

plek te geven in de collegeprogramma’s. Om gemeenten te helpen hiermee aan de slag 

te gaan, hebben beide organisaties een pamflet met actiepunten gemaakt, dat u hier kunt 

vinden.  

 

• Mobiliteitsbeleid, dit kan eveneens bijdragen aan een leefbare, gezonde en 

aantrekkelijke gemeente. Veel lokale problemen rond gezondheid en leefbaarheid in 

steden, zoals luchtkwaliteit, geluidshinder en verkeersdrukte, zijn sterk gerelateerd aan 

mobiliteit.  De VNG heeft samen met het Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV) een 

brochure gemaakt over duurzaam mobiliteitsbeleid. Daarin staan 12 thema’s benoemd 

die variëren van het stimuleren van het gebruik van schone tweewielers, schoon 

openbaar vervoer, verschoning wagenpark (elektrisch rijden en groen gas) tot schone 

bevoorrading van winkels en bedrijven.  

 

Deze opsomming is zeker niet volledig. In de brief van 12 maart staan meerdere onderwerpen die 

voor de collegeonderhandelingen relevant zijn, zoals het sociaal domein en de 

gemeentefinanciën. 

 

Collegeleden 

Voor iedereen die snel aan de slag wil met zijn of haar nieuwe portefeuille, heeft de VNG 

Wegwijzers gemaakt. Deze bevatten kort en bondig de informatie die portefeuillehouders nodig 

hebben, geven inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen en de financiële en/of juridische kaders 

waarin portefeuillehouders kunnen werken.  

 

 

http://www.vng.nl/files/vng/nieuws_attachments/2013/20131210-resolutie-infoveiligheid.pdf
http://www.vng.nl/onderwerpenindex/ruimte-en-wonen/landschap-en-natuur/nieuws/natuurmonumenten-en-vng-zet-natuur-hoog-op-lokale-agenda
http://www.kpvv.nl/KpVV/KpVV-Overige-Content/KpVV-Overige-Content-Media/Bijlagen-publicaties/Duurzaam-mobiliteitsbeleid-voor-gemeentenpdf.pdf
http://www.vng.nl/onderwerpenindex/bestuur/brieven/informatie-ten-behoeve-van-college-onderhandelingen
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De Wegwijzers zijn te vinden op een speciaal daarvoor ingerichte pagina (www.vng.nl/benw) en 

zijn onderverdeeld in een aantal thema’s:  

 

• Financiën en Economie 

• Fysieke Leefomgeving 

• Sociaal Domein 

• Cultuur, Onderwijs en Sport  

• Informatieveiligheid 

• Samenwerken 

• Europa & Internationaal 

• Rechtspositie 

 

In onze ledenbrief van 12 maart jongstleden hebben wij de verschillende wegwijzers die bij deze 

thema’s horen kort toegelicht.  

 

Nieuw zijn de volgende Wegwijzers: 

• Duurzame mobiliteit: In het SER-Energieakkoord heeft de VNG met vele andere partijen 

afspraken gemaakt over de verduurzaming van de economie en de energievoorziening. 

Op het gebied mobiliteit en transport zijn eveneens afspraken gemaakt. Van gemeenten 

wordt verwacht dat zij een bijdrage leveren aan een meer duurzame mobiliteit. Op deze 

manier kunnen zij zorgen voor een leefbare, gezonde en aantrekkelijke woon- en 

leefomgeving. 

 

• Internationaal beleid: Internationale oriëntatie biedt kansen voor gemeenten, 

bijvoorbeeld op het gebied van economische ontwikkeling, kennisuitwisseling en 

duurzaamheid. Nederlandse gemeenten zijn via de VNG bij verschillende internationale 

organisaties vertegenwoordigd, in eerste instantie om belangenbehartiging te voeden 

maar ook om de lokale democratie van andere landen te waarborgen.  

 

• Water, klimaat, ruimtelijke ordening: Door klimaatverandering, bodemdaling en 

demografische en economische  groei nemen watergerelateerde risico’s voor burgers en 

bedrijfsleven toe. Gemeenten krijgen een belangrijke rol in het beheersen van mogelijke 

calamiteiten en het borgen van de veiligheid van iedereen.  

 

• Energie: In het SER-Energieakkoord uit 2013 zijn afspraken gemaakt over 

energiebesparing, schone technologie en klimaatbeleid. De VNG heeft een 

http://www.vng.nl/benw
http://www.vng.nl/bw/startpagina-burgemeesters-en-wethouders/wegwijzers-financien-en-economie
http://www.vng.nl/bw/startpagina-burgemeesters-en-wethouders/wegwijzers-fysieke-leefomgeving
http://www.vng.nl/bw/startpagina-burgemeesters-en-wethouders/wegwijzers-sociaal-domein
http://www.vng.nl/bw/startpagina-burgemeesters-en-wethouders/wegwijzers-cultuur-onderwijs-en-sport
http://www.vng.nl/bw/startpagina-burgemeesters-en-wethouders/wegwijzers-informatieveiligheid
http://www.vng.nl/bw/startpagina-burgemeesters-en-wethouders/wegwijzers-samenwerking
http://www.vng.nl/bw/startpagina-burgemeesters-en-wethouders/wegwijzers-europa-internationaal
http://www.vng.nl/bw/startpagina-burgemeesters-en-wethouders/wegwijzers-rechtspositie
http://www.vng.nl/onderwerpenindex/bestuur/brieven/informatie-ten-behoeve-van-college-onderhandelingen
http://www.vng.nl/wegwijzer-duurzame-mobiliteit
http://www.vng.nl/bw/startpagina-burgemeesters-en-wethouders/wegwijzers-europa-internationaal/wegwijzer-internationaal-beleid
http://www.vng.nl/wegwijzer-water-klimaat-en-ruimtelijke-ordening
http://www.vng.nl/wegwijzer-energie
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ondersteuningsprogramma opgezet om gemeenten te helpen in hun bijdrage aan de 

ambities uit het Energieakkoord. Deze wegwijzer laat zien wat u concreet kunt doen op 

het gebied van energie. 

 

Raadsleden 

Voor raadsleden heeft het  VNG Raadsledenprogramma een online welkomstpakket 

samengesteld, dat beschikbaar is via www.vng.nl/raadsleden. U vindt hier onze reeks 

Raadgevers, video’s, links en dossiers over allerlei actuele onderwerpen, zoals de 

decentralisaties, raadsinstrumenten, gemeentefinanciën, samenwerken en wonen. Tevens treft u 

hier een agenda met bijeenkomsten voor raadsleden. Regelmatig wordt nieuwe informatie 

gepubliceerd.  

 

Hieronder worden enkele onderdelen van het welkomstpakket nader toegelicht.  

 

VNG Raadgevers  

Er worden regelmatig VNG Raadgevers uitgebracht over actuele beleidsonderwerpen. Deze 

beknopte factsheets gaan in het bijzonder in op de vraag waar raadsleden op kunnen sturen.  

 

Een greep uit de onderwerpen: 

- Decentralisaties in het sociaal domein 

- Veilige informatie: randvoorwaarde voor de professionele gemeente 

- Wegwijs in de gemeentefinanciën 

- Programmabegroting en –rekening 

- Samenwerking op basis van de WGR 

- Rollen en instrumenten van het raadslid 

- Burgerparticipatie & maatschappelijke initiatieven 

- De raad aan zet: horizontale verantwoording 

- Rechtspositie van raadsleden 

- Cultuur 

- Huishoudelijk afval 

- Bevolkingskrimp 

- Gemeenten, corporaties en het WSW 

- Lokaal veiligheidsbeleid 

 

http://www.vng.nl/raadsleden
https://www.vng.nl/raadsleden/vng-raadgevers#Decentralisaties_sociaal_domein
https://www.vng.nl/files/vng/nieuws_attachments/2014/vng-raadgever-veilige-informatie-maart-2014.pdf
https://www.vng.nl/files/vng/nieuws_attachments/2014/vng-raadgever-wegwijs-in-de-gemeentefinancien-maart-2014.pdf
https://www.vng.nl/files/vng/nieuws_attachments/2014/vng-raadgever-programmabegroting-en-rekening-maart-2014.pdf
https://www.vng.nl/files/vng/nieuws_attachments/2014/vng-raadgever-samenwerking-op-basis-van-wgr-maart-2014.pdf
https://www.vng.nl/files/vng/publicaties/2014/vng-raadgever-rollen-en-instrumenten-maart-2014_0.pdf
https://www.vng.nl/files/vng/20140313-raadgever-burgerparticipatie.pdf
https://www.vng.nl/files/vng/nieuws_attachments/2014/vng-raadgever-horizontale-verantwoording-maart-2014.pdf
https://www.vng.nl/files/vng/20140312-raadgever-rechtspositie-raadsleden.pdf
https://www.vng.nl/files/vng/20140313vng-raadgever-cultuur-maart-2014.pdf
https://www.vng.nl/files/vng/nieuws_attachments/2014/vng-raadgever-huishoudelijk-afval-maart-2014.pdf
https://www.vng.nl/files/vng/nieuws_attachments/2014/vng-raadgever-bevolkingskrimp-maart-2014.pdf
https://www.vng.nl/files/vng/nieuws_attachments/2014/vng-raadgever-gemeenten-corporaties-wsw-maart-2014.pdf
https://www.vng.nl/files/vng/vng-raadgever-lokaal-veiligheidsbeleid-maart-2014.pdf
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VNG-publicaties voor raadsleden  

Er zijn diverse publicaties voor raadsleden beschikbaar, waaronder:  

• De wondere wereld van de gemeentefinanciën  

• Handreiking Recht voor de Raad   

• Handreiking Grondbeleid voor raadsleden  

 

Video’s ‘Aan de slag als raadslid’ 

Speciaal voor raadsleden heeft het VNG Raadsledenprogramma informatieve video’s gemaakt 

over actuele beleidsonderwerpen. VNG-medewerkers en raadsleden komen aan het woord. Deze 

video’s kunnen door gemeenten zelf gebruikt worden bij de inwerkavonden en – programma’s 

voor nieuwe raadsleden. De onderwerpen zijn:   

 

• Wegwijs in de gemeentefinanciën 

• Gemeentebegroting 

• Gemeentelijke belastingen 

• De financiën van de decentralisaties 

• Jeugdwet 

• Participatiewet 

• Decentralisatie AWBZ naar Wmo (binnenkort beschikbaar) 

• Slim samenwerken 

• Raadsinstrumenten in vogelvlucht 

• Gemeenten en hun woonopgave 

• Grondbeleid 

Er is ook een video ‘Wat doet de VNG’ beschikbaar, met een welkomstboodschap van Jantine 

Kriens (voorzitter directieraad VNG).  

 

Bijeenkomsten, masterclasses en trainingenvoor raadsleden 

In het voor- en najaar van 2014  organiseert  de VNG diverse bijeenkomsten voor nieuwe 

raadsleden, waaronder de regiobijeenkomsten ‘Aan de slag als raadslid’ en de regiocongressen 

voor raadsleden ‘Raad op Zaterdag’. Met onder meer workshops over onderwerpen van de VNG 

Agenda. De organisatie is in handen van het VNG Raadsledenprogramma en het 

Actieprogramma Lokaal Bestuur. Bij de regiobijeenkomsten wordt samengewerkt met diverse 

gastgemeenten, griffierskringen en provinciale afdelingen van de VNG. 

 

https://www.vng.nl/files/vng/20140313-de-wondere-wereld-van-gemeentefinancien.pdf
https://www.vng.nl/onderwerpenindex/bestuur/nieuws/recht-voor-de-raad-wat-elk-raadslid-moet-weten
http://www.vng.nl/files/vng/20131209-handreiking-grondbeleid-voor-raadsleden-def.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=_9DR7Iawroc&feature=player_embedded
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De volgende data zijn reeds bekend:  

• Zaterdag 17 mei 2014 – VNG/Den Haag: Raad op Zaterdag (‘Welkom bij de VNG’)  

• Maandag 4 juni 2014 – Middelburg: Avondbijeenkomst ‘Aan de slag als raadslid’  

• Vrijdag 27 juni 2014 – Lelystad: Inspiratiefestival ‘Maatschappelijke initiatieven’  

• Zaterdag 20 september 2014 – Zwolle: Raad op Zaterdag  

• Maandag 29 september – Goes: Avondbijeenkomst ‘Aan de slag als raadslid’ 

• Dinsdag 7 oktober 2014 – Leeuwarden: Avondbijeenkomst, ‘Aan de slag als raadslid’  

• Zaterdag 22 november 2014 – ’s Hertogenbosch: Raad op Zaterdag  

 

Diverse andere regionale bijeenkomsten zijn in voorbereiding, evenals bijeenkomsten voor het  

leernetwerk van raadsleden. Kijk voor een actueel overzicht op www.vng.nl/raadsleden.  

 

Daarnaast biedt de VNG Academie masterclasses en trainingen aan voor raadsleden, o.a. op het 

gebied van de decentralisaties. Kijk voor een heel overzicht op www.vngacademie.nl.  

 

Vergaderpraktijken: praktijkvoorbeelden in beeld  

Het Actieprogramma Lokaal Bestuur (gezamenlijk project van de VNG en BZK) heeft onder 

griffiers geïnventariseerd hoe gemeenteraden hun vergaderingen organiseren. Een groot aantal 

griffiers heeft een beschrijving van hun vergaderpraktijk gedeeld. Al deze voorbeelden zijn op 

verschillende manieren in beeld gebracht op de site van de VNG en in de 

praktijkvoorbeeldendatabank van de VNG. Bekijk de speciale pagina over vergaderpraktijken: 

www.vng.nl/vergaderpraktijken-gemeenteraden. 

 

Over het VNG Raadsledenprogramma  

Met het VNG Raadsledenprogramma (2013-2014), wil de VNG raadsleden meer betrekken bij de 

standpuntbepaling en het voorbereidende debat. Daarnaast willen we specifieke kennis en er-

varing van raadsleden beter benutten. De VNG wil tevens de informatievoorziening richting 

raadsleden beter timen en meer laten aansluiten bij de beleidscyclus in de raadsperiode. Daarbij 

wordt er rekening mee gehouden dat raadsleden vooral willen weten ‘aan welke knoppen ze 

kunnen draaien’. Het Raadsledenprogramma richt zich op voor raadsleden actuele onderwerpen.  

 

Tot slot 

Een actueel overzicht van alle informatie voor raadsleden staat op www.vng.nl/raadsleden. De 

informatie voor onderhandelaars en colleges vindt u op www.vng.nl/benw.  

 

 

http://www.vng.nl/raadsleden
http://www.vng.nl/vergaderpraktijken-gemeenteraden
http://www.vng.nl/producten-diensten/diensten/raadsledenprogramma
http://www.vng.nl/raadsleden
http://www.vng.nl/benw
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Wilt u op de hoogte blijven van alle activiteiten en ontwikkelingen? Meld u dan aan voor een 

abonnement op het weekoverzicht of volg ons op Twitter. Uiteraard informeren wij u ook via onze 

ledenbrieven, VNG Magazine, bijeenkomsten, handreikingen en andere kanalen. 

 

 

Hoogachtend, 

     
J. Kriens       drs. C.J.G.M. de Vet 

Voorzitter Directieraad     Lid Directieraad 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten   Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 

 
 
Deze ledenbrief staat ook op www.vng.nl onder brieven. 

 

http://www.vng.nl/producten-diensten/nieuwsbrieven/vng-weekoverzicht
https://twitter.com/VNGemeenten
http://www.vng.nl/

