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Oproep: Auteurs uit de gemeentemarkt
De redactie is na voorgaande nieuwsbrief wederom uitgebreid. Nieuwe auteur Arjen Steenbruggen
schreef een actuele bijdrage over de noodzaak om dit jaar de huisvestingsverordening 2014 te
vernieuwen, vanwege het van rechtswege na vier jaar vervallen van de bestaande
huisvestingsverordeningen. Nieuwe auteur Jolanda Deen schreef een redactioneel commentaar bij
artikel 2:28 van de Model-APV. Tot slot schreef Johan Klevant Groen over het wijzigen van regelingen en
maakte hij tevens een mooi voorbeeld voor een wijzigingsverordening; beide bijdragen zijn te vinden in
het dossier Gemeentelijke regelgever.
Als u interesse heeft om een bijdrage te schrijven horen wij dat graag. Heeft het uw voorkeur om te
schrijven over jurisprudentie?
Dan zou wellicht het auteurschap van Jurisprudentie voor Gemeenten wat voor u kunnen zijn. Wij
vertellen u daar ook graag meer over.
CONTACT

Gebruikersdag Sdu Publicatiediensten dinsdag 14 mei
Bent u klant van Sdu Publicatiediensten? Dan bent u van harte welkom op de gebruikersmiddag op
dinsdag 14 mei in Utrecht. In Stadskasteel Oudaen in Utrecht ontmoeten wij u graag voor een lunch en
een inhoudelijk programma. Dit is een mooie gelegenheid voor u om te netwerken met andere
gebruikers. Ook praten wij u bij over trends in digitale informatie en over het belang van open data.
Tijdens de ronde tafel sessies heeft u de kans om met een kleinere groep de diepte in te gaan op enkel
relevante onderwerpen.
AANMELDEN

NIEUW: ARCHIEFKNOP TOEGEVOEGD

Update functionaliteiten
Sinds deze maans is een overzicht van alle redactionele commentaren toegevoegd. Hiermee is in een
klap zichtbaar waar de redactionele commentaren zich bevinden. Ook zijn de redactionele commentaren
nog steeds terug te vinden bij 'online versie' - gerelateerde content.
OVERZICHT REDACTIONEEL COMMENTAAR

Gewijzigde modelverordeningen
Model Verordening sociaal domein (nieuw model, april 2019)
Model Verordening Jeugdhulp
Model Verordening WMO 2015
Model Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2019
Model Instructie voor de griffier 2019
Model Instructie secretaris 2019
Model Leidraad invordering gemeentelijke belastingen

Nieuwe Redactionele commentaren
Model Verordening rioolheffing A - Nijmegen
Model Verordening rioolheffing B - Nijmegen

Nieuwe normbedragen 2018 en 2019 bijlage IV
Modelverordening rechtspositie politieke ambtsdragers
Model regeling rechtspositie burgemeesters en wethouders
Huisvestingsverordening Deventer 2019
Algemene Plaatselijke Verordening Heusden 2016 - artikel 2:28 Exploitatievergunning horecabedrijf
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