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Lancering vergelijkingstool: Vergelijken met...
Sinds deze week is het mogelijk om uw eigen verordening met de modelverordening van de VNG te
vergelijken. Maar ook kunt u uw eigen (concept-)Word verordening uploaden om die te vergelijken
met de officieel gepubliceerde versie óf met de modelverordening van de VNG.
Dit biedt u de mogelijkheid om snel en eenvoudig de verschillen in de documenten op een rijtje te
krijgen.
Deze tool kunt u benaderen door
1. Bij de modelverordening in het menu links te klikken op de knop Vergelijken met…
2. Vanuit het tabblad Gemeentelijke Verordeningen, de gewenste gemeente en verordening te
selecteren en die te vergelijken
Voor een nadere uitleg kunt u ook onze gebruikershandeling raadplegen.

Laatst gewijzigde dossiers
> 100 Ideeën voor de gemeentelijke regelgever
De laatste versie van de 100 Ideeën voor de gemeentelijke regelgever, die eind november op de
Juridische Tweedaagse van de VNG is uitgereikt, is nu ook in Kder opgenomen (onder het dossier
gemeentelijke regelgever).

Dossier Voorbeeld Noodverordening bomruiming
Adriaan Wierenga heeft gewerkt aan een Voorbeeld Noodverordening. Deze is te vinden in het dossier
noodrecht. Dit is dus geen modelverordening die door de VNG is gepubliceerd, maar een voorbeeld
dat door onze reactie is vervaardigd.
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Dossier Checklist de-minimisverordening met stroomschema
Als u een subsidie, een lening of een garantie wilt verstrekken of op een andere manier de lasten van
een organisatie wilt verlichten, en u op basis van de checklist staatssteun hebt geconstateerd dat er
sprake is van staatssteun, dan kunt u met behulp van deze checklist beoordelen of u gebruik kunt
maken van de de-minimisverordening.
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Modelverordeningen in Word 2.0
In DROP kan er alleen nog maar gewerkt worden in de Word 2.0 sjablonen. Op dit moment worden de
modelverordeningen door onze redactie omgezet naar Word 2.0 sjablonen.
In dit sjabloon is een structuur aangbracht waardoor de tekst niet meer verspringt bij het invoeren in
de editor in DROP. De 2.0 sjablonen bieden daarnaast nog een paar andere voordelen. De structuur
zorgt ervoor dat er heel makkelijk een mooie opmaak toegevoegd kan worden als de publicatie wordt
getoond of in de applicaties die gebruikt worden door juridische professionals.
De rubrieken Bestuur en Recht en Financiën en Economie, zijn al reeds geheel verwerkt in 2.0. Zodra
alle rubrieken allemaal afgerond zijn, hoort u dat vanzelfsprekend.

Gebruikersonderzoek Kder 2018
Recent is ons gebruikersonderzoek afgerond. Graag delen wij een paar conclusies van dit onderzoek
met u.
- Gemiddeld heeft een gemeente negen gebruikers op Kder
- Meest gebruikte categorieën zijn: Bestuur en Recht, Openbare orde & Veiligheid en Financiën &
Economie
- De in dit jaar verbeterde zoekfunctie springt er uit als positieve ontwikkeling
- Suggesties voor verbetering, zijn het aanpassen van de gebruikershandleiding, meer bekendheid
geven aan de functionaliteiten die Kder biedt én het toevoegen van jurisprudentie
Deze punten worden deze maand met de redactieleden besproken en meegenomen in de
ontwikkeling van Kder voor 2019.

LAATST GEWIJZIGDE MODELVERORDENINGEN
Wijziging art. 12a Model WMO 2015

Verordeningen en vakinformatie voortaan op één centrale plek
Sdu is uw complete kennispartner op het gebied van juridische vakinformatie. Wist u dat wij naast
Kder ook nog andere kennisbanken aanbieden die u in uw werk ondersteunen? Het VIND
kennisbanken pakket bestaat uit toegankelijke websites die wet- en regelgeving, jurisprudentie en
praktische tools bieden op diverse beleidsterreinen. Bijvoorbeeld voor Lokale Belastingen, Handhaving
en Omgevingszaken. U kunt uw eigen verordeningen en andere beleidsdocumenten eenvoudig
uploaden in één van de praktische VIND kennisbanken. Zo hebben u en uw collega’s voortaan direct
zicht op alle landelijke én lokale informatie.
Wilt u weten hoe het werkt?
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