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RaadsledenenquÛte levert veel informatie op
Een groot aantal raadsleden heeft meegedaan aan de VNG-raadsledenenquÛte. Wij 
willen u daar graag voor bedanken.  
 
De VNG wil de raadsleden die in maart 2010 aantreden, goed van dienst zijn. Via de 
raadsledenenquÛte inventariseert de VNG welke ondersteuning raadsleden aan het 
begin van hun raadslidmaatschap van de VNG verwachten.  
 
De VNG heeft de enquÛte op 18 november via een extra editie van de 
Raadsledennieuwsbrief verstuurd. De resultaten worden medio december 
bekendgemaakt via vng.nl. 
_____________________________________________________________________

Inwerkprogramma voor nieuwe raadsleden
Het Actieprogramma Lokaal Bestuur ondersteunt nieuwe 
gemeenteraden met een inwerkprogramma, bestaande uit 
verschillende praktische workshops. Met behulp van een 
ÛmenukaartÛ kan de griffier de behoeften van raadsleden in de 
raad inventariseren en vervolgens een eigen programma 
samenstellen.  
 
Zie voor meer informatie: 
- Brochure Nieuwe raden aan de start! 
 
 
_____________________________________________________________________

Tweede Kamer stemt in met wijzigingen 
rechtspositie politieke ambtsdragers
De Tweede Kamer heeft 13 oktober 2009 bijna unaniem ingestemd met de wijzigingen 
van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa), de Gemeentewet en de 
rechtspositiebesluiten. De wijziging in de Appa gaat over de uitkeringen van politieke 
ambtsdragers. De wijziging van de Gemeentewet gaat over de openbaarmaking en 
verrekening van neveninkomsten. Het is nu aan de Eerste Kamer zich over de 
voorstellen uit te spreken. Het streven is om deze op 1 januari 2010 van kracht te laten 
worden. Zie ook: 
- VNG-nieuwsbericht (28 oktober 2009) 
_____________________________________________________________________

Stemmen op 3 maart 2010
 

Gemeenten zijn al volop bezig met de 
voorbereidingen voor de raadsverkiezingen van 
maart 2010. Hieronder een verzameling van 
berichten rondom het stemmen die wij afgelopen 
maand op vng.nl gepubliceerd hebben.  

 
 
- Stembureaus blijven tot 21.00 uur open (2 

november 2009) 
- Senaat akkoord met stemmen in willekeurig stemlokaal (12 november 2009) 
- Verkiezingssoftware voor kandidaatstelling gemeenteraadsverkiezingen (12 november 
2009)  
- Prijsstijging helpdesk voor verkiezingssoftware verklaard (27 november 2009) 
______________________________________________________________________
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Regionale bijeenkomsten voor raadsleden
Het Actieprogramma Lokaal Bestuur organiseert 
januari/februari 2010 drie regionale bijeenkomsten voor 
zittende en toekomstige raadsleden. De bijeenkomsten 
zijn bedoeld om kennis en ervaring uit te wisselen, 
bijvoorbeeld over het voeren van 
coalitieonderhandelingen. Elke bijeenkomst start met 
een prikkelende en inspirerende inleiding. De inleiders 

zijn Annemarie Jorritsma, burgemeester van Almere, Ralph Pans, voorzitter 
directieraad VNG, en Jacques Wallage, oud-burgemeester van Groningen. Klik voor 
meer informatie op: 
- Aan de slag als raadslid 
______________________________________________________________________

Workshop: Minder regels meer service
Raadsleden die meer willen weten over het verminderen van regeldruk en het 
verbeteren van dienstverlening, kunnen een workshop op maat krijgen. De workshop 
wordt kosteloos aangeboden aan gemeenteraden. Gemeenten die hier belangstelling 
voor hebben, kunnen voor meer informatie terecht bij: mailto:mrms@vng.nl. Zie ook: 
- VNG-nieuwsbericht  
_____________________________________________________________________


