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Bijeenkomst informatiesamenleving 20 november
Op vrijdagochtend 20 november organiseert de VNHG een online
themabijeenkomst over de informatiesamenleving. Wat komt er op gemeenten af,
wat zijn dilemma's, hoe kun je als gemeentebestuurder inspelen op nieuwe
ontwikkelingen.

Voor nadere informatie en inschrijven

Digitaal vergaderen tast de lokale
democratie aan
Om maar direct met het cliché in huis
te vallen, dat politici en andere
beleidsmakers tegenwoordig hanteren:
het is een bijzondere tijd waarin we
leven. We worden in onze dagelijkse
bezigheden bijna allemaal gehinderd
door het coronavirus. Dat is voor lokale
politici niet anders. Een bijkomend
nadeel aan zoveel mogelijk thuisblijven
voor mij als raadslid, is dat ik niet meer
op pad kan in de gemeente om met
mensen te praten. Dit is toch een
essentieel onderdeel van het
raadswerk. Ook het praatje in de
supermarkt.............

Daan Pruimboom is raadslid in
Hollands Kroon. Op verzoek van
VNHG schreef hij deze column

Lees verder

VNG verplaatst ALV naar februari
in een ledenbrief informeert de VNG de leden over het volgende:
- de brief “Boodschap ALV VNG aan kabinet”
- uitstel van de Buitengewone ALV op 27 november a.s. tot februari 2021
- door laten gaan van de VNG Bestuurdersdag op 27 november a.s.
- benoeming door het VNG bestuur van waarnemers in VNG bestuur en
commissies.

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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