Nieuwsbrief 05 april 2018

Marijke Geertsema | Hoofdredacteur
Beste lezer,
Vorige maand presenteerden wij de vernieuwde Kennisbank decentrale regelgeving.
We zijn blij dat Kder nu ook is aangekleed met gemeentelijke verordeningen. Zo kan
eenvoudig binnen het platform worden geschakeld tussen de modelverordeningen
van de VNG en gemeentelijke ‘voorbeelden’.
De redactie is in deze vernieuwingsslag ook verder uitgebreid en leverde
uitstekende nieuwe redactionele commentaren aan. Caroline Huls schreef twee
informatieve bijdragen over evenementen en preventief fouilleren, Berend Roorda
over betogingen en Ché Post over het prostitutiehoofdstuk van de APV.
Verder zijn we naast de redactionele commentaren op de diverse
modelverordeningen ook gestart met een viertal algemene dossiers, waarbij
regelgevingsinformatie wordt aangeboden in (vier) dossiers: gemeentelijk
noodrecht, gemeentelijke regelgever, privacy en staatssteun. Adriaan Wieringa
leverde drie mooie schematische bijdragen voor het dossier gemeentelijk noodrecht,
Paul Posthumus een stroomschema delegatie van regelgeving en Marjan
Koopmans een praktische checklist staatssteun. Marjolein Hoff scheef een bijdrage
over de Wmo-verordening en privacy (AVG), die zowel onder de modelverordening
als onder het dossier privacy is geplaatst.
Tot slot, wij horen graag van u als u opmerkingen of suggesties heeft ter verdere
verbetering van Kder!
Met hartelijke groet,
namens de redactie,
Marijke Geertsema
Hoofdredacteur

LAATST GEWIJZIGDE MODELVERORDENINGEN

06-03-2018
20-02-2018
20-02-2018

Model Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2018
Model Reglement van orde voor vergaderingen en andere
werkzaamheden van de raad 2018
Model Verordening op de raadscommissies 2018

Kennisbank Decentrale Regelgeving is een online platform waar u een compleet overzicht
heeft van alle VNG modelverordeningen. In maart 2018 is de Kennisbank Decentrale
Regelgeving vernieuwd. Een aantal van de belangrijkste verbeteringen leggen wij in deze
nieuwsbrief aan u uit.

UITLEG MIJN KENNISBANK
Met de attenderingsfunctie “Mijn kennisbank” kunt u zelf aangeven van welke
modelverordeningen u updates wenst te ontvangen. Dit kan op twee manieren:
1. Via Instellingen in Mijn Kennisbank kunt u aangeven van welke categorieën u updates
wilt ontvangen. De updates vindt u terug in Mijn update.
2. Per onderdeel (bijvoorbeeld Online versie of Metagegevens) binnen een
Modelverordeningen verschijnt door het klikken op het sterretje dit onderdeel ook in
Mijn update.

UITLEG REDACTIONEEL COMMENTAAR
Onze eigen redactie heeft redactionele commentaren geschreven, die benaderbaar zijn via de
knop 'Gerelateerd' vanuit de online versie van een aantal modelverordeningen. Zo wordt u
voorzien van praktische informatie en hands-on input.

Door te klikken op de link naar onze andere kennisbanken, zoals bijvoorbeeld VIND
Handhaving, wordt het redactioneel commentaar in deze kennisbank in een nieuw tabblad
geopend. Hier vindt u ook de andere redactionele commentaren die passen binnen toezicht
en handhaving.

Nieuwe look and feel
Begin april 2018 is Kder, samen met de VIND Kennisbanken, voorzien van een nieuw design
en aanvullende functionaliteiten. De volgende functies maken het zoeken binnen Kder nu nog
gemakkelijker, een voorbeeld is dat uw


zoektermen geel gearceerd zijn in de tekst.
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