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Han ter Heegde

De VNG is via het Hoofdbestuur, de
Commissies en ambtelijk zeer offensief
in overleg met de diverse
departementen en bewindslieden over
compensatie van de Coronakosten in
de meest ruime zin, die de gemeenten
moeten maken. Daartoe is een
inventarisatie van alle mogelijke
uitgavenposten en
inkomstendervingen gemaakt. En per
onderwerp zijn de actiedragers en
overleggremia benoemd. Er ligt al een
uitspraak van het Rijk dat alle extra
uitgaven van gemeenten zullen
worden gecompenseerd. Uiteraard zal
de uitwerking nog wel discussie
betekenen, maar er is een positieve
grondhouding. Er is een
Klankbordgroep binnen de VNG
ingesteld die ls regisseur optreedt, en
die wekelijks digitaal bij elkaar komt.

Han ter Heegde is burgemeester van Gooise Meren en voorzitter van
de VNHG

Verder lezen
https://www.vnhg.info/samenwerkingin-crisistijd/

Raadsacademie online 13 juni
Nu raadsleden veelal niet fysiek bijeen kunnen komen, is het een mooie
gelegenheid om vanuit huis te werken aan je kennis en vaardigheden als raadslid.
Om raadsleden hierbij te ondersteunen organiseren de Nederlandse Vereniging
voor Raadsleden voor Raadsleden en de Vereniging Noord-Hollandse Gemeenten
een
online Raadsacademie op zaterdag 13 juni (10:30-12:00)
Voor deze Raadsacademie hebben raadsleden de keus uit een drietal workshops:
- Financien en de kadernota in tijden van corona
- Grip en zicht op jeugdzorg
- Effectief raadslid
Verder lezen en aanmelden https://www.vnhg.info/bijeenkomst/raadsacademieonline/

Wethouder mogen zijn in Alkmaar en wat doe je
dan…………………………..in mei 2020?
Elly Konijn is wethouder in Alkmaar

“Wat doet een wethouder?”
Dat is een vraag die vaak aan mij gesteld wordt door
leerlingen, studenten.
Vanuit de portefeuille onderwijs ben ik gewend, net als
veel van mijn Noord-Hollandse collega’s, regelmatig
scholen te bezoeken, om mij te laten informeren over
huisvestingsvraagstukken of om gewoon voor te lezen in groep 7 of een korte les te
geven op het voortgezet onderwijs.
Zo was ik voor de Lock down- wat lijkt dat lang geleden- op het Dalton College VO
tijdens de academische dagen van de school.
Verder lezen https://www.vnhg.info/wethouder-mogen-zijn-in-alkmaar-en-wat-doeje-dan-in-mei-2020/

Zorgen VNG over structurele stikstofaanpak
De VNG uit zorgen over de voorgestelde maatregelen van het kabinet voor een
structurele stikstofaanpak. Deze lijken een eerste aanzet te bieden voor
natuurherstel en voor een toekomst voor de landbouw en het landelijk gebied, maar
de VNG constateert wel dat alles staat of valt met de verdere uitwerking.
De VNG heeft twijfels bij de uitwerking van de stikstofaanpak. In een eerste reactie
gaf de VNG aan waardering te hebben voor de € 5 miljard die ter beschikking wordt
gesteld. De VNG heeft het voorstel voorgelegd aan het ambtelijk en bestuurlijk
netwerk dat adviseert over stikstof. Uit deze reacties concludeert de VNG:
- Mogelijk geen oplossing voor woningbouw
- Randvoorwaarden onvoldoende geborgd
Verder lezen https://vng.nl/nieuws/gemengde-gevoelens-gemeenten-overstructurele-stikstofaanpak

Vragen coronavirus VNG
De maatregelen met betrekking tot het coronavirus hebben veel impact op
gemeenten. Om gemeenten te faciliteren in o.a. het delen van goede voorbeelden,
de zoektocht naar oplossingen, het antwoord op vragen heeft VNG een speciale
Corona rubriek ingericht: https://vng.nl/rubrieken/onderwerpen/coronavirus
Via deze pagina informeert de VNG gemeenten met dagelijkse nieuwsberichten,
veel gestelde vragen en relevante links.
Daarnaast is er een tijdelijk forum ingericht.
Dit is een plek om ervaringen en werkwijzen uit te wisselen.
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