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FAMO Webinar
vrijdag 10 september 2021

10.00-10.15 Actualiteiten

10.15-10.45 Omgaan met onvoorspelbaarheid
Martin Schulz (NSOB)

11.30-12.15 Perspectief voor en door de samenleving

Maarten Beks (VNG)

Programma
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Vier typen gemeenten

Sociaal Cultureel Planbbureau

De maatschappelijke opgaven waar Nederland voor staat, spelen zich voor een belangrijk deel af in de lokale 

omgeving. In de manier waarop maatschappelijke opgaven zich gemeentelijk manifesteren, bestaan grote 

verschillen. Ruimtelijke en economische omstandigheden lopen uiteen en in verschillende gemeenten drukken 

verschillende inwoners hun stempel op de lokale samenleving. Een van de instrumenten die het SCP gebruikt 

bij het zichtbaar maken van verschillen tussen gemeenten, is een typologie waarmee we vier categorieën van 

gemeenten onderscheiden.

Vier typen gemeenten | Publicatie | Sociaal en Cultureel Planbureau (scp.nl)

Actualiteiten 1

Uitkomsten verzuimonderzoek gemeentelijke sector

VNG

Om zicht te krijgen op het beleid en de uitvoering bij het terugdringen en voorkomen van ziekteverzuim, 
hielden de WSGO, College voor Arbeidszaken, VNG Risicobeheer en A&O fonds Gemeenten een onderzoek. De 
uitkomsten leest u in het rapport 'Samen Beter - Ziekteverzuim binnen gemeentelijke organisaties’.

Uitkomsten verzuimonderzoek gemeentelijke sector | VNG

Actualiteiten 2

3

4



10-9-2021

3

Subsidieregeling ventilatie scholen (SUViS) verlengd
Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO)

Gemeenten kunnen vanaf 1 oktober 2021 nieuwe aanvragen indienen voor de Specifieke Uitkering Ventilatie in 
Scholen (SUViS). De nieuwe termijn loopt tot en met 31 januari 2022. Er is opnieuw € 100 miljoen beschikbaar 
gesteld voor het verbeteren van de ventilatie in schoolgebouwen. 

Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS) aanvragen | RVO.nl | Rijksdienst

Actualiteiten 3

Vaststelling compensatie inkomstenderving corona 2020
BZK

Uitgangspunt is reële compensatie van de door uw gemeente gederfde inkomsten door corona in 2020. De 
gederfde inkomsten worden berekend door de door uw gemeente begrote inkomsten af te zetten tegen de 
door uw gemeente volgens uw jaarrekening geïnde inkomsten. Na vaststelling van de totaal gederfde 
inkomsten zal het totale reeds door uw gemeente ontvangen compensatiebedrag in 2020 hierop in mindering 
worden gebracht.

Vaststelling compensatie inkomstenderving corona 2020 | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl

Actualiteiten 4
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Verdeelmodel gemeentefonds

Extra middelen jeugdzorg

Kabinetsformatie

Septembercirculaire 

1 oktober Najaarsbijeenkomst en ALV

Actualiteiten 5

Omgaan met onvoorspelbaarheid
Martin Schulz (NSOB)
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Perspectief voor en door de samenleving

Maarten Beks (VNG)
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