Bekijk de webversie

VNHG-nieuwsbrief 2021-1
4 januari 2021
Vereniging van Noordhollandse Gemeenten
redactie: Ben Nijman, ambtelijk secretaris
vnhg@gooisemeren.nl
www.vnhg.info

Allereerst de beste wensen en een
goede gezondheid in 2021 voor de
collega-bestuurders in Noord-Holland.
We hebben we in 2020 gemerkt hoe
kwetsbaar we zijn, en hoe belangrijk
gezondheid is. Maar we hebben ook
gezien hoe knappe medische koppen
in no-time met vaccins en oplossingen
kunnen komen. En hoe alle werkenden
in de zorg in de tussentijd adequate
hulp aan zieken konden bieden. Grote
hulde aan hen!
Wij als bestuurders laten zien dat we
met vallen en opstaan dit soort crises
aanpakken.

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

Lees verder

save the date
5 maart: Leren in coronatijd
Filosofe Daan Roovers, denker des vaderlands, gaat
op 5 maart in gesprek met de Noord-hollandse
bestuurders over de lessen in coronatijd. Deze tijd
werkt op allerlei punten als vergrootglas:
veranderingen en innovaties voltrekken zich,
maatschappelijke vraagstukken worden pregnanter,
besturen in onzekerheid brengt nieuwe inzichten.
Nadere informatie over lokatie (waarschijnlijk online)
en inschrijving volgt.

investeren in duurzaam
herstel
In 2020 gingen wij van roze wolk naar
donderwolk. Zandvoort maakte zich op
voor de terugkeer van de Formule 1, er
was sprake van een nieuwe energie en
veel enthousiasme, vooral ook bij onze
ondernemers. Terwijl onze
strandpachters in maart hun paviljoens
aan het opbouwen waren, ging
Nederland in lockdown. Voor een dorp
dat bekend staat om zijn gastvrijheid
en waar het toerisme de belangrijkste
levensader is, was het moeilijk doch
noodzakelijk om bezoekers te vragen
om niet naar Zandvoort te
komen... Lees verder
Ellen Verheij is wethouder in Zandvoort
en schreef op verzoek van de VNG dit
blog.

Data VNHG 2021
Vrijdag 5 maart
leren in

duurzaam
coronatijd

Zaterdag 27 maart
raadsacademie
Vrijdag 3 september

algemene

ledenvergadering
(ochtenden)
Nadere informatie volgt.
Daarnaast bijeenkomsten over
zorgfraude, Gemeentefonds en
kabinetsformatie (data volgen).

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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