
U202100853 PROD 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
Nassaulaan 12 Den Haag | Postbus 30435 | 2500 GK Den Haag 
070 - 373 83 93 | info@vng.nl 

Geachte leden van college en gemeenteraad, 

Op 16 maart 2022 vinden de volgende gemeenteraadsverkiezingen plaats. Met deze brief willen wij 
zowel zittende als aankomende raadsleden en wethouders informeren over een aantal 
onderwerpen dat verband houdt met hun positie. Deze informatie is ook voor burgemeesters en 
griffiers relevant. Het gaat om de volgende onderwerpen: 

• de rechtspositie van politieke ambtsdragers;
• bestuurlijke integriteit;
• ondermijning;
• desinformatie;
• weerbaar bestuur;
• sterke lokale democratie.

Raadsleden hebben een belangrijke functie binnen ons democratisch stelsel. De aanpak van de 
grote maatschappelijke opgaven, de samenwerking in de regio en het financiële gemeentelijke 
keurslijf vragen veel van hen. Als VNG ondersteunen we de raadsleden en bestuurders, in nauwe 
samenwerking met de betrokken beroeps- en belangenverenigingen: de Nederlandse Vereniging 
voor Raadsleden, de Wethoudersvereniging, het Nederlandse Genootschap van Burgemeesters, 
de Vereniging van Gemeentesecretarissen en de Vereniging van Griffiers. Hieronder besteden we 
op hoofdlijnen aandacht aan de hierboven genoemde zes onderwerpen. Meer informatie hierover 
vindt u in de uitgebreide bijlage bij deze brief. 

Rechtspositie  
Raadsleden en wethouders hebben een bijzondere rechtspositie. In de bijlage bij deze ledenbrief 
vindt u een overzicht van de beloning, vergoedingen en voorzieningen voor raadsleden en 
wethouders. In het licht van de verkiezingen wordt er ook ingegaan op loopbaanoriëntatie en 
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ondersteuning van raadsleden met een functionele beperking. Hier leest u meer over de 
rechtspositie van raadsleden.    
  
Integriteit  
Integriteit van bestuurders en ambtenaren is een basisvoorwaarde voor het vertrouwen van de 
burger in het gemeentelijk handelen. Integriteit heeft ook alles te maken met kwaliteit en 
professionaliteit. Hier leest u meer over de integriteitsregels voor raadsleden en collegeleden. 
  
Ondermijning  
De enorme economische kracht en macht van criminele netwerken zet druk op het lokaal bestuur 
en de lokale democratie. Soms door verleiding, soms door intimidatie en geweld. Hier leest u meer 
over de invloed van ondermijning. 
  
Desinformatie  
Steeds vaker raakt desinformatie, versterkt door digitale middelen zoals sociale media, lokale 
aangelegenheden en voor de preventie en aanpak ervan wordt ook steeds nadrukkelijker naar 
gemeenten gekeken. Hier leest u meer over de invloed van desinformatie. 
  
Weerbaarheid  
Raadsleden, wethouders en burgemeesters kunnen geconfronteerd worden met agressie, 
bedreiging en intimidatie. Het democratisch proces kan hierdoor worden verstoord of zelfs 
ondermijnd. Dat bestuurders en raadsleden veilig kun ambt kunnen uitoefenen is een belangrijke 
voorwaarde voor een goed functionerende lokale democratie. Hier leest u meer over de 
mogelijkheden om uw weerbaarheid te verhogen. 
 
Sterke lokale democratie  
Een raadslid heeft niet alleen te maken met negatieve invloeden op de lokale democratie. Er zijn 
veel mogelijkheden om als raadslid zelf bij te dragen aan een sterke lokale democratie. Zo zijn er in 
de bijlage digitale modules en handreikingen opgenomen om uw bevoegdheden in de 
Gemeentewet en de Wet gemeenschappelijke regelingen beter te benutten. Hier leest u meer over 
de mogelijkheden. 
 
Vragen  
Met deze informatie willen we u beter in staat stellen om uw bijzondere ambt te vervullen. Mocht u 
hierover nog vragen hebben, neemt u dan contact met ons op via info@vng.nl of 070-3738393. 
Rest ons u de komende jaren veel succes en plezier toe te wensen in uw gemeente.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 
 
mr L.K. Geluk 
Algemeen directeur 
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