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Han ter Heegde

Ik heb het gevoel dat velen van ons
naar het reces snakken. Naast de
normale drukte van de mei en
junimaanden hadden we dit jaar te
maken met de ingewikkeldheid en
rommeligheid van de Coronacrisis.
Dus: snel op vakantie en daarna
hopelijk alles bijna normaal. Zo zal het
echter niet zijn: de fase van
herstelondersteuning breekt nu aan.
Verder lezen

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

Impressie raadsacademie online 13 juni
Nu raadsleden veelal niet fysiek bijeen konden komen, was het een mooie
gelegenheid om vanuit huis te werken aan je kennis en vaardigheden als raadslid.
Om raadsleden hierbij te ondersteunen organiseerden de Nederlandse Vereniging
voor Raadsleden voor Raadsleden en de Vereniging Noord-Hollandse Gemeenten
een
online Raadsacademie op zaterdag 13 juni
Hier is de impressie.

Terugkoppeling regietafel stikstof 25 juni
door Jelle Beemsterboer
Allereerst hebben wij een terugkoppeling gekregen
van de provincie over de vorderingen bij het Rijk. De
commissaris heeft aangegeven dat veel stukken ook
bij de provincie laat voor dit overleg worden
aangeleverd, maar dat getracht zal worden de agenda
in het vervolg een week voor de vergadering toe te sturen. Ondanks de korte termijn
om te reageren heb ik de inbreng vanuit Zaanstad en Velsen mee kunnen nemen,
dank voor het snelle reageren.
Er is gesproken over de plannen in Noord Holland Noord, waar natuurbeheerders,
provincie en gemeenten samen een gebiedsgerichte stikstofbank willen realiseren.
De provincie gaat beginnen met de inventarisatie van bron- en herstelmaatregelen
per N2000 gebied, zodat uiteindelijk vergunningverlening weer op gang kan komen.
Verder lezen

ALV 18 september
Alkmaar
Wij hopen de Algemene
Ledenvergadering van de VNHG op 18
september in Alkmaar te houden. We
hopen dan, mits verantwoord, weer
een bijeenkomst met ontmoeting te
kunnen organiseren. We hebben veel
te bespreken. Gasten zullen zijn:
Arthur van Dijk, CdK, en Leonard
Geluk, directeur VNG.
We zulen ook zeker aandacht
besteden aan het onderwerp sociaal
domein/jeugdzorg. Wij hopen u snel
nader te informeren.

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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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.

