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Programma

10.00-10.10

Actualiteiten

10.10-11.00

Krapte op de arbeidsmarkt, een (on)beheersbaar risico?
Karin Sleeking/Monique Theeuwen (A&O fonds)
Barry Schoenmakers/Nico Slagter (BMC)
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Actualiteiten 1

Factsheet financiële positie gemeenten
VNG
De inzet van gemeenten is onmisbaar bij het aanpakken van alle grote maatschappelijke opgaven. Maar de
financiële positie van gemeenten staat al jaren onder druk. In de factsheet is de ontwikkeling te zien van de
exploitatie en het eigen vermogen van gemeenten en hoe dat leidt tot een daling in investeringen.
Factsheet financiële positie gemeenten | VNG
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Actualiteiten 2

Hervormingsagenda Jeugd
De Hervormingsagenda Jeugd heeft 2 doelen, die nadrukkelijk aan elkaar zijn gekoppeld:
1. Betere en tijdige zorg en ondersteuning, op de juiste plek en wanneer dit nodig is.
2. Een beheersbaar en daarmee duurzaam financieel houdbaar stelsel.
Op 10 december is er een extra BJ42. Deze vergadering wordt eenmalig opengesteld voor alle wethouders
Jeugd, dus niet alleen van de reguliere 42 deelnemende gemeenten.
Hervormingsagenda Jeugd | VNG
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Actualiteiten 3

Drempelbedragen EU aanbestedingen
Europa Decentraal
De drempelbedragen voor 2022-2023 zijn bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie
van 11 november 2021 (Pb EU L 398). Duidelijk is dat de drempelbedragen iets omhoog gaan ten opzichte van
de drempelbedragen die nu nog gelden. Deze nieuwe drempelbedragen zullen gelden vanaf 1 januari 2022 en
zijn, zoals gebruikelijk, vastgesteld voor een periode van twee jaar. Dat betekent dat de bedragen gelden tot en
met 31 december 2023.
Drempelbedragen bij Europese aanbestedingen voor 2022-2023 zijn bekend - Europa decentraal
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Actualiteiten 4

Kamerbrief over Interbestuurlijke Datastrategie Nederland
BZK
Deze interbestuurlijke datastrategie schetst op hoofdlijnen hoe de overheid kansen om maatschappelijke
opgaven met data op een effectieve manier aan te gaan vaker en beter kan realiseren, waarbij risico's van
datagebruik goed worden afgewogen. Daarnaast bevat de datastrategie eerste suggesties voor verdere
uitwerking van systeemfuncties.
Kamerbrief over Interbestuurlijke Datastrategie Nederland | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl
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Actualiteiten 5

Vraag en antwoord Kadernota rechtmatigheid
Commissie BBV
Met betrekking tot de Kadernota rechtmatigheid zijn vier vragen gesteld.

Vraag en antwoord Kadernota rechtmatigheid · Commissie BBV (Besluit Begroting en Verantwoording)
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Dank voor de aandacht!
Graag tot een volgende bijeenkomst

www.famo.org
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