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De informatie in deze nieuwsbrief is afkomstig van
www.kennisopenbaarbestuur.nl, de Kennisbank over het openbaar bestuur van
het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
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Nieuwe financiële kengetallen gemeenten & provincies
Hoe staat mijn gemeente/provincie er financieel voor? Dat is
een veel voorkomende vraag van raadsleden en statenleden.
De Kennisbank Openbaar Bestuur biedt een antwoord op de
themapagina Financiële kengetallen gemeenten en provincies.
Hier worden voor alle gemeenten en provincies zes
kengetallen getoond die tezamen iets zeggen over de
financiële positie. Onlangs zijn de cijfers voor de jaren 2015
en 2016 toegevoegd. Bezoekers van de pagina vinden er
uitleg over hoe de kengetallen geïnterpreteerd moeten worden
en kaartjes en tabellen waarin de cijfers per gemeente en
provincie worden getoond. In het onderdeel Cijfers kunnen
gebruikers dieper in de data duiken. Gemeenten of provincies
kunnen met elkaar vergeleken worden en de ontwikkeling van

de kengetallen (van 2008 tot 2016) kan inzichtelijk gemaakt
worden.

Tijdlijn ambtelijke rechtspositie: van 1903 tot nu
De nieuwe Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
treedt, naar verwachting, op 1 januari 2020 in werking.
Hiermee wordt de principiële keuze gemaakt om de
afzonderlijke rechtspositie voor de meeste ambtenaren af te
schaffen. Op de themapagina over dit onderwerp staat een
interessante tijdlijn waarin de ontwikkelingen op het gebied
van de ambtelijke rechtspositie vanaf het begin van
de twinitigste eeuw tot nu in kaart zijn gebracht.

Meest gelezen rapporten 2017
2017 zit er bijna op. Dit zijn de vijf meest gelezen publicaties
op de Kennisbank Openbaar Bestuur van het afgelopen jaar:
1. Maatschappelijk onbehagen en het openbaar bestuur
2. Meting aanbod digitale dienstverlening 2017
3. Staat van het Bestuur 2016
4. Trends en Cijfers 2017
5. Zicht op verschil

Themapagina WERKcongres
Ruim een maand geleden, op 2 november 2017, vond het
eerste BZK-WERKcongres plaats. Een congres over werken in
en aan overheidsorganisaties. Lukte het u niet om erbij te
zijn? U vindt alle publicaties en artikelen op deze speciale
themapagina op de Kennisbank. U vindt daar ook een videoimpressie van het congres.

Volg de Kennisbank op Twitter of Linkedin

Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuwe kennis,
informatie, publicaties en relevante documenten over het
openbaar bestuur? Volg de Kennisbank Openbaar Bestuur op
Twitter of word lid van de groep op LinkedIn.
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Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde
bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te
melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade,
van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden
van berichten.

