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24 januari Purmerend:
kostenbeheersing sociaal
domein/jeugdzorg
Marjanne Sint, voorzitter van de
visitatiecommissie financiële
beheersbaarheid sociaal domein
deelt de bevindingen en gaat met u
in gesprek. Tevens pitches door
gemeenten Haarlem, Zaanstad en
Purmerend.

Klimaatakkoord
Op 15 november ontving de Vereniging van
Noord-Hollandse gemeenten leden van
colleges en raden in het stadhuis van
Velsen voor een themabijeenkomst over het
klimaatakkoord, ter voorbereiding op BALV
VNG van 29 november
Lees het verslag online

Data 2020

Aanspreekpunten voor
zorgverzekeraars en kantoren

19 maart (Heerhugowaard) en 24 maart
(Amstelveen)
Bijeenkomsten Herijking Gemeentefonds
Organisatie: VNG, samen met BZK en
provinciale afdelingen
(nadere info volgt; inschrijving via VNG)

Wethouders, die namens hun regio
bestuurlijk aanspreekpunt willen zijn
voor zorgverzekeraars en zorgkantoren,
worden opgeroepen zich te melden bij
VNG.
Afgelopen voorjaar heeft de VNG met
Zorgverzekeraars Nederland (ZN)
afspraken gemaakt over een
landsdekkende en structurele
samenwerking op beleidsthema’s als
Ouderen, GGZ en Preventie. Met de
bewindslieden van VWS is afgesproken
bestuurlijke aanspreekpunten in de
diverse regio’s te benoemen om de
samenwerking met zorgverzekeraars en
zorgkantoren in goede banen te leiden.
In Noord-Holland zijn 6 regio's: NoordHolland-Noord, Zaanstreek-Waterland,
Gooi en Vechtstreek, Amstel- en
Meerlanden, Kennemerland en DiemenAmsterdam.
Klik hier voor de ledenbrief van de VNG
over dit onderwerp.

16 mei: Raadsacademie voor raadsleden
Noord-Holland (Zaanstad)
Organisatie: Vereniging voor raadsleden,
samen met VNHG
(nadere info volgt, inschrijving via
Vereniging voor raadsleden)
Suggesties voor onderwerp workshops:
VNHG@gooisemeren.nl

Op de 103e verjaardag van de VNHG
verschijnt haar eerste digitale
nieuwsbrief! Als netwerkorganisatie voor
bestuurders in Noord-Holland is de 103jarige springlevend. De nieuwsbrief
verschijnt onregelmatig. Zoals de naam
zegt: alleen als er nieuws is!
Het bestuur van de VNHG wenst u alvast
fijn feestdagen en een gelukkig
nieuwjaar!

Twitter

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@vnhg.info toe aan uw adresboek.

