
VERENIGING VAN NOORDHOLLANDSE GEMEENTEN 
 

       Gooise Meren, 16 mei 2018 
 

 

 

        Aan de colleges van de Noord-Hollandse gemeenten 
 

 
Onderwerp: a. Presentatie InterBestuurlijk Programma op vrijdagavond 8 juni a.s.  
            b. Herhaalde oproep tot het inzenden van pitches t.b.v. vrijdagavond 8 juni a.s.  
 
Bijlage:          Programma van vrijdagavond 8 juni a.s. in restaurant Babylon, Heerhugowaard
  
 
Geacht college, 
 
Op 12 april ontving u onze uitnodiging om pitches in te zenden t.b.v. het diner met Jantine 
Kriens.  Wij herhalen deze oproep en informeren u graag tevens over een extra ingelast 
onderwerp van bijzonder belang. 
 
Interbestuurlijk Programma (IBP) 
Op 8 juni a.s. zal Jantine Kriens tussen 18.00 en 19.00 uur een presentatie verzorgen over de 
inzet van de VNG in het kader van het IBP. Tijdens het VNG-congres van 26 en 27 juni a.s. zal 
naar verwachting het programma  IBP (de doelstellingen en de daarbij bijbehorende 
miljarden euro’s) in de algemene ledenvergadering met u worden afgestemd.  
Het IBP gaat over  negen grote interbestuurlijke opgaven: Klimaat, wonen, regionale 
economie, vitaal platteland (fysiek), sociaal domein, immigratie, schuldenproblematiek 
(sociaal), openbaar bestuur en passende financiële verhoudingen (overkoepelende thema’s). 
 
Deze opgaven zijn tevens  geschikte onderwerpen om pitches voor aan te melden! 
 
-Wij verzoeken om ons uiterlijk 30 mei  a.s. te laten weten of u aanwezig kunt zijn bij de  
 presentatie van het IBP, van 18.00 – 19.00 uur. 
-Wij zien er tevens naar uit om uiterlijk 30 mei a.s. uw pitches te ontvangen, die tijdens het  
 aansluitende diner besproken zullen worden.   
 
Uw bericht ontvangen wij graag per mail, op adres: vnhg@gooisemeren.nl  
In de bijlage vindt u het programma van 8 juni a.s. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 

Han ter Heegde, 
voorzitter VNHG 
 
Links: VNG en IBP , Rijk en IBP ,  
VNG Ledenbrief , d.d. 15 februari 2018 en VNG ledenbrief , d.d. vrijdag 16 maart 2018 

mailto:vnhg@gooisemeren.nl
https://vng.nl/onderwerpenindex/bestuur/opgaven
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/02/14/interbestuurlijk-programma-extra-geld-naar-maatschappelijke-opgaven
https://vng.nl/onderwerpenindex/bestuur/brieven/stand-van-zaken-interbestuurlijk-programma
https://vng.nl/onderwerpenindex/bestuur/brieven/samenwerken-aan-de-grote-maatschappelijke-opgaven-ibp


 

 
 
 
 

VERENIGING VAN NOORDHOLLANDSE GEMEENTEN 
 

Avondprogramma 8 juni 2018  
 

Restaurant Babylon 

Pannekeetweg 20 

1704 PL - Heerhugowaard 

 

  

   

  

 

 

 

Algemeen deel van de bijeenkomst     

 

17.30   Inloop Restaurant Babylon 

 

18.00 – 19.00  Presentatie InterBestuurlijk Programma door Jantine Kriens 

   

 

 

Diner pensant met de inzenders van pitches 

                 

19.15   Aanvang Diner en pitches 

 

21.00   Afsluiting en borrel 

 

 

 
 
 
Tijdens dat diner is er ruimte om een aantal Noord-Hollandse projecten of andere 
onderwerpen te presenteren in een korte pitch van 10 à 15 minuten. Het VNHG-bestuur 
nodigt u uit uw onderwerp te presenteren. Heeft u als gemeente een project waarvan u 
meent dat het een mooi voorbeeld kan zijn voor andere gemeenten of een onderwerp 
waarover u graag van gedachten zou wisselen met mevrouw Kriens, laat het ons dan weten 
op vnhg@gooisemeren.nl   
 

mailto:vnhg@gooisemeren.nl

