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Vanmorgen was het moment daar: de eerste samenwerking tussen de Vereniging van Noord-
Hollandse Gemeenten (VNHG) en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden (VNNR) kreeg 
gestalte in de vorm van een online-training voor raadsleden, commissieleden en 
fractieondersteuners. 
Vrijwel alle politieke kleuren en gemeenten uit Noord-Holland waren vertegenwoordigd, van 
SP tot VVD en van Blaricum tot Den Helder.  
Omdat de dag geslaagd was wordt de samenwerking tussen de VNHG en NVVR voortgezet, 
waardoor raadsleden, commissieleden en fractieondersteuners, maar ook raadsleden in spé 
in de toekomst nieuwe trainingen kunnen verwachten. Natuurlijk hopen wij u dan te zien 
tijdens een fysieke bijeenkomst! 
 
Lars Ruiter, bestuurslid VNHG 
 

Impressie deelsessie jeugdzorg 

Lieke Salomé, Bram van den Berg, Martijn van Wietmarschen (Nederlands Jeugdinstituut), 
gingen met de raadsleden in gesprek over de sturingsmogelijkheden voor de raad.  
Een belangrijke waarneming van NJI is dat gemeenten met een langere adem (vanuit 
strategische visie) het beter doen dan gemeenten die ad hoc reageren en aanpak 
veranderen. 
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Een belangrijke waarneming van NJI is dat gemeenten met een langere adem (vanuit 
strategische visie) het beter doen dan gemeenten die ad hoc reageren en aanpak 
veranderen. 
  
Impressie deelsessie financiën 

Voor veel gemeenten is het lastig om een goede begroting op te stellen vanwege alle 
effecten rondom corona en de onzekerheid die hiermee gepaard gaat voor 
de gemeentefinanciën. Om als raad toch grip te krijgen op de begroting is het verstandig om 
vroeg in 2021 een bijstelmoment te organiseren, aldus Jan Verhagen, expert op het 
gemeentefonds. 

Er is veel onzekerheid voor gemeenten op het gebied van de financiën. Zo krijgen 
gemeenten te maken met de effecten van een verslechterde economie als gevolg van het 
coronavirus, en kan het nieuwe regeerakkoord na de Tweede Kamerverkiezingen van 
volgend jaar een verandering voor gemeenten teweeg brengen. Daarnaast zijn er ook nog 
de eisen die de provincie stelt aan de gemeentelijke begroting. Als gemeenteraad kan 
je niet wachten tot deze onzekerheden voorbij zijn. 

Bovendien is het voor de raad belangrijk om voldoende grip en controle op de begroting uit 
te kunnen oefenen. Om dit te waarborgen is het aan te raden om, nadat de begroting is 
vastgesteld, vroeg in het volgende jaar een bijstelmoment te organiseren. Zo is het mogelijk 
om, voor de kadernota, al bij te kunnen sturen op de actuele situatie. Het is dan echter wel 
van belang hier op tijd om te vragen bij het college, zodat zij dit kunnen voorbereiden. 
Dat is een van de adviezen die Jan Verhagen, beleidsmedewerker financiële verhoudingen bij 
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de gemeente Den Haag en expert op het gemeentefonds, gaf tijdens de online 
Raadsacademie van 13 juni. Hierin werd gesproken over de financiële gevolgen van de 
coronacrisis en de vraag hoe je hier als raadslid en gemeenteraad voldoende grip op houdt. 
Hij geeft hier een aantal praktische tips en adviezen en gaat onder andere in op de vraag van 
raadslid Jan Raven uit Enkhuizen hoe je om zou kunnen gaan met de financiële gevolgen van 
de coronacrisis in combinatie met de tekorten op de jeugdzorg die in veel gemeenten voor 
problemen zorgen. 

Deelsessie effectief (online) raadslidmaatschap- NVR-VNHG 
 
Trainer Esther Schlatmann van debat.nl verzorgde een actieve workshop over online 
debatteren in tijden van corona. De training begon met een korte presentatie waarin zij 
enkele debattheorieën presenteerde, maar voor we het doorhadden was de discussie al 
volop bezig.  

“De overheid moet gratis mondkapjes verschaffen aan alle inwoners”, luidde de 
stelling. Eén fractie was voor, één fractie tegen en de laatste fractie twijfelde. Uiteindelijk werd 
er een compromis gevonden: de gemeente stelt gratis mondkapjes beschikbaar in publieke 
ruimten waar de anderhalve meter afstand niet kan worden gewaarborgd, zoals in het 
openbaar vervoer. 

Al met al was de training effectief raadslidmaatschap ontzettend leerzaam en actueel, 
gezien de focus op het online debatteren.  
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