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e Coronaverkiezingen op 17 maart zijn
een succes geworden. Misschien niet
voor iedereen qua uitslag, maar wel
qua uitvoering. Wie had zulke
aanpassingen in het systeem voor
mogelijk gehouden? De gedachte is
dat dit alleen kon, omdat er tijdsdruk
op stond. Van de minister van BZK
begrepen we dat gekeken gaat worden
of bepaalde nieuwe onderdelen
(briefstemmen, ook op maandag en
dinsdag stemmen) voor herhaling
vatbaar zijn, ook in normale tijden.
Maar dat zal nog wel een hele
discussie geven!
Inmiddels is ook de problematiek van
de financiering van de jeugdzorg...
Lees verder

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

Impressie raadsacademie 27 maart
Op zaterdag 27 maart vond een online raadsacademie plaats, georganiseerd door
VNHG, Vereniging voor raadsleden en gemeente Zaanstad. Ongeveer een jaar voor
de verkiezingen van 2022 maakten de onderwerpen coalitievorming (Geerten
Boogaard), online campagne (Laurens van Voorst) en wij/zij denken (Bart
Brandsma)de tongen los.
Klik hier voor het verslag

Themabijeenkomst zorgfraude 28 mei
Op vrijdagochtend 28 mei, 10.30-12 uur, organiseren VNG en VNHG een
bijeenkomst over zorgfraude, een must voor verantwoordelijke bestuurders.
Medewerking wordt verleend door Mary van Gent, wethouder Hollands Kroon en lid
VNG-commissie, Maarten Hoelscher, wethouder Huizen en portefeuillehouder Gooien Vechtstreek. Ook het RIEC doet mee.
Nadere informatie en inschrijving volgen.

herijking Gemeentefonds
Gelijktijdig met de kabinetsformatie loopt het proces herijking Gemeentefonds. Op
dit moment loopt de advisering van de Raad voor het Openbaar Bestuur en daarna
zal de VNG haar reactie formuleren. Over de reactie zal consultatie van de
gemeenten plaatsvinden, ook in Noord-Holland. Het is op dit moment nog moeilijk
timen wat daarvoor het aangewezen moment is. De VNHG heeft op woensdag 12
mei, 12.30-14 uur een voorlopig moment gepland. Of dan al de VNG-reactie voor
consultatie beschikbaar is nu nog niet duidelijk.Wellicht kan het moment worden
benut voor het bespreken van de stand van zaken van dat moment.
Nadere informatie volgt.

Algemene ledenvergadering 3 september
Op vrijdagochtend 3 september vindt de ALV van de VNHG plaats. De gemeente
Purmerend staat klaar om ons te ontvangen. We hopen dat er tegen die tijd een
verantwoorde fysieke bijeenkomst mogelijk is!
De verhouding overheid-inwoners is één van de thema's die aan de orde komen.
Nadere informatie volgt.

Actuele informatie rond corona en herstelplannen
VNG
De maatregelen met betrekking tot het coronavirus hebben veel impact op
gemeenten. In iedere gemeente en regio wordt hard gewerkt aan de komende
fasen van de crisis en herstel.
Op de website van de VNG vindt u de actuele stand van zaken, real time inzicht in
projecten en kunt u zien welke producten u in de komende maanden van de VNG
kunt verwachten.
Via deze pagina informeert de VNG gemeenten met dagelijkse nieuwsberichten,
veel gestelde vragen en relevante links. Daarnaast is er een forum ingericht.
Dit is een plek om ervaringen en werkwijzen uit te wisselen.

Het Gemeentelijk Netwerk voor Mobiliteit en Infrastructuur (GNMI) is gestart met
een landelijk platform voor regionaal mobiliteitsbeleid. Het GNMI is een verband van
gemeenten voor kennisdeling, knelpunten in kaart brengen in de uitvoering van
beleid en voor beleidsafstemming tussen de overheidslagen. De vereniging is
gelieerd aan de VNG en we werken samen met de beleidsafdeling mobiliteit van de
VNG.
Als u wilt deelnemen aan dit netwerk: op 1 april vindt de eerste bijeenkomst plaats.
Meer informatie vindt u op de website.
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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.

