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Beste raadsleden, 

Kamerleden hebben minimale ondersteuning in vergelijking met ministers. Daarom
vroeg D66‐Kamerlid Jetten afgelopen weekend aandacht voor meer ondersteuning
van Kamerleden (bron: NOS). Voor raadsleden is het probleem herkenbaar: zij
hebben ook veel minder ondersteuning dan collegeleden. Raadsleden die zich hierin
herkennen, doe uw voordeel met deze boodschap voor meer ondersteuning. 

Actueel

Welke strategische rollen wil je als
gemeente innemen in de

energietransitie? Wat valt er te
kiezen? 

→ Lees verder

Raadsacademie

Hoe haalt u het beste uit uzelf en
uit uw raad naar voren? 'Collectief
leren voor en door raadsleden' op

10 oktober in Utrecht.
→ Lees verder

Actueel

Het raadswerk levert u veel kennis
en vaardigheden op, maar hoe

kunt u dat aantonen? Met
het waarderingscertificaat! 

→ Lees verder

Raadslid van de week

"Lokale democratie is per definitie
gestoeld op de belangen van de

inwoners en van daaruit moet de
overheid aan de slag gaan."

→ Lees verder

Agenda
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Za. 21/09 ‐ Raad op Zaterdag ‐ Oss

Ma. 23/09 ‐ Samenspel tussen raad en griffie ‐ Westerwolde

Di. 24/09 ‐ Houd grip op het begrotingsproces ‐ Zierikzee

Za. 12/10 ‐ Nationaal Gemeenteraadsdebat 2019 ‐ Hilversum
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