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Van de voorzitter
Van veel leden en ook van collega’s uit
andere provincies verneem ik dat de
lange duur van de crisis steeds meer
spanning geeft. Tussen Raad en
College, tussen bestuurders en
inwoners in participatietrajecten,
tussen bestuurders en ambtenaren.
Immers, de digitale vergaderingen zijn
kil en afstandelijk, onderhandelingen
zijn veel moeilijker op afstand, door
minder contact ontstaat verkeerde
beeldvorming, en een keer zaken goed
uitpraten, zoals dat kan bij fysieke
ontmoeting, is er niet meer bij. ..

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

Lees verder

Digitalisering "Chefsache!"
Verslag bijeenkomst informatiesamenleving 20 november
Digitalisering moet vaker op de bestuurlijke agenda komen. Technologische
ontwikkelingen zijn een gegeven en dragen bij aan maatschappelijke doelen. En
structurele aandacht ‘van de baas’ graag, niet alleen als de Zoomapplicatie hapert.
Lees verder

Data VNHG 2021
Ook in 2021 kunt u weer mooie
bijeenkomsten van ons verwachten.
Inmiddels zijn de volgende data
bekend,
allemaal ochtenden.
Vrijdag 3 maart
leren in
coronatijd
Zaterdag 27 maart
zaterdag
Vrijdag 3 september

Duurzaam

Raad op
Algemene

ledenvergadering
Daarnaast nog bijeenkomsten over
Gemeentefonds en
kabinetsformatie(data volgen). Zie
blog Han ter Heegde.
We hopen dat we dit weer fysieke
bijeenkomsten kunnen zijn!

Bestuurlijke aandacht zorgfraude
Zorgfraude is een onderwerp dat nog onvoldoende bestuurlijke aandacht krijgt. Dit
blijkt uit het VNG-onderzoek "een wereld te winnen", dat in september j.l is
gepubliceerd.
Bekijk hier de publieksversie.
Kijk ook op website van VNG-naleving, voor concrete adviezen en beste practices..

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.

