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Impressie ALV 18
september Alkmaar
Op 18 september was de
jaarvergaderig van de VNHG in theater
De Vest in Alkmaar. Het was mooi om
elkaar weer te ontmoeten. Bijna
afscheidnemend burgemeester Pieter
Bruinooge heette welkom. Actuele
VNG-thema’s, zoals het
Gemeentefonds en het sociaal domein
kwamen aan de orde met Pieter
Jeroense, Victor Everhardt, en Songül
Mutluer. En Zorg voor de jeugd met
Johan Vermeer, Rutger Hageraats,
Natasja Groothuismink en Elly Konijn.
CdK Arthur van Dijk sloot af met een
persoonlijke bijdrage.
Klik voor een impressie

Jazzorkest en
circulariteit
Het jazzorkest en circulariteit in het
belang van de veiligheid
Vele overheidsorganisaties houden
zich bezig met het thema openbare
orde en veiligheid. Ook in de
netwerksamenleving zijn vele inwoners
vrijwillig actief. Allemaal mensen die
zich met passie inzetten. Desondanks
lijken we er niet in te slagen om het
gewenste niveau van veiligheid te
creëren. De toegekende extra
budgetten in de rijksbegroting wekken
zelfs de indruk dat extra inspanningen
nodig zijn.
Maar is meer geld wel de oplossing?
Lees verder...............

Astrid Nienhuis is burgemeester van Heemstede
Op verzoek van de VNHG schreef zij deze column.

Het VNHG-bestuur nodigt regelmatig bestuurders uit om
een column te schrijven voor onze nieuwsbrief

Bijeenkomst informatiesamenleving 20 november
Op vrijdagochtend 20 november organiseert de VNHG in stadhuis Haarlemmermeer
een themabijeenkomst over de informatiesamenleving. Wat komt er op gemeenten
af, wat zijn dilemma's, hoe kun als gemeentebestuurder inpelen op nieuwe
ontwikkelingen.Reserveer alvast in je agenda.
Voor nadere informatie

Moties ALV VNG en hoe te stemmen?
De eerste moties voor de ALV van 25 september zijn ingediend. In een ledenbrief
deelt de VNG de moties en de preadviezen van het bestuur.
Elke gemeente kan een stemgerechtigde deelnemer opgeven om op de ALV te
kunnen stemmen. De gemeentesecretarissen hebben hierover nadere informatie
ontvangen
Klik voor nadere informatie

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.

