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U ontvangt een nieuwe versie van deze nieuwsbrief, nav reacties nu met juiste link
naar blog Emiel Reiding. Tevens vindt u nu een link naar de impressie van de
themabijeenkomst van 5 maart j.l met Daan Roovers.
Vorige week werden we opgeschrikt
door het plotseling overlijden van
collega Gert Jan Nijpels van Opmeer,
op 69jarige leeftijd. Gert Jan is in het
harnas gestorven. Hij was altijd zeer
frequent aanwezig overal in onze
Provincie, ook landelijke en bij onze
vereniging. Ook was hij altijd
opgewekt, humoristisch en zeer
betrokken. Een lichtend voorbeeld voor
ons allen.
Goed nieuws was er bij......
Lees verder

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

Vrijdag 5 maart: leren in coronatijd
Filosofe Daan Roovers, denker des vaderlands, ging
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.
Lees verder voor impressie

Elke dag beter
“Elke dag beter” was ooit de leus van
Rijkswaterstaat, waar ik mijn
werkzame leven ben begonnen.
“Immer besser” is geloof ik nog steeds
de leus van Miele (met name kinderen
vinden het altijd erg grappig mij zo te
noemen). Voor de Metropoolregio
Amsterdam, de MRA, hebben we nog
geen leus. Het is natuurlijk de vraag of
we die nodig hebben. We zitten wel
midden in een traject om onze
samenwerking te versterken.

Emiel Reiding is directeur van de MRA

Ik val met mijn neus in de boter. Sinds
half augustus ...
Lees verder
online raadsacademie zaterdag 27 maart (10:3012:00)
Drietal workshops:
* Inzicht in de dynamiek van wij-zij denken
Bart Brandsma (expert op de dynamiek van
polarisatie)
* ‘Help, ze praten terug!’
Laurens van Voorst, raadslid in Meierijstad over
(online) campagnevoeren
* Coalitievorming en samenwerking binnen de raad
Geerten Boogaard, hoogleraar Leiden, over verschillende vormen van
coalitievorming en samenwerking
Meer weten
Inschrijven

verdere data VNHG
2021
Vrijdag 28 mei
Zorgfraude
Vrijdag 3 september

lokaal
gezondheidsbeleid

thema
27 mei 10-12.30 uur online-bijeenkomst
lokaal gezondheidsbeleid en lokale
preventieakkoorden. Voor bestuurders
en beleidsambtenaren

algemene

ledenvergadering
(ochtenden)
Nadere informatie volgt.

Meer informatie

Binnenkort informatie over
datum bijeenkomst herijking
Gemeentefonds.

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.

Twitter

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.

