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Themabijeenkomst VNG-VNHG 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 directie en medewerkers VNG, Mary van Gent,
wethouder Hollands Kroon en lid VNG-commissie, Maarten Hoelscher, wethouder
Huizen en portefeuillehouder Gooi- en Vechtstreek. Ook
Nadere informatie en inschrijven

Venijn in de staart
.
Ook bij de pandemie lijkt het venijn
behoorlijk in de staart te zitten. Juist bij
het afschalen van de maatregelen
ontstaat ongeduld, gevoel van
ongelijke berechtiging, clash tussen
medische en maatschappelijke
behoeften, en loopt de irritatie op. En
wij als bestuurders zitten daar tussen.
Meer dan ooit vergt dat van ons
stuurmanskunst. En trial and error.
Lees verder

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

12 mei: ontwikkeling gemeentefinanciën
Gelijktijdig met de kabinetsformatie loopt het proces herijking Gemeentefondsen de
arbitage inzake jeugdzorg. Daarnaast zijn diverse andere onderwerpen van grote
betekenis voor het meerjarenperspectief van gemeenten. Albert Vermue(directeur
VNG) en Victor Everhardt(weth Amsterdam en voorz VNG-cie financiën) praten u
bij.
Nadere informatie en inschrijven

Participatie
Tjeu Berlijn is raadslid in Medemblik
Een windmolen vlakbij je woonwijk, zonneweide in de
buurt of een aanpassing van de verkeerssituatie bij je
om de hoek.
Er zijn genoeg momenten dat inwoners de gevolgen
van aanpassingen in hun leefomgeving merken. Vaak
is dat moment tijdens of na de uitvoering en is
meedenken of meepraten, helaas, niet meer mogelijk. Hierdoor kan de inwoner het
gevoel krijgen dat hij niet ‘meetelt’.
Lees verder...

Verslag tour BZK versterking openbaar bestuur
Eind 2020 was, in Noord-Holland op 4 december, de digitale gespreksronde van
BZK met bestuurders van provincies, gemeenten en waterschappen. Aanleiding
was de brief van de minister van BZK met voorstellen om het openbaar bestuur te
versterken: door gerichter samen te werken, met beter toegeruste medeoverheden
en meer verbondenheid met inwoners. Doel van de gesprekken was in beeld te
krijgen hoe de genoemde oplossingsrichtingen aansluiten bij de regionale
vraagstukken.
Lees verder...
Rapportage Visitatiecommissie financiële
beheersbaarheid sociaal domein
Deze commissie, waarvan voorzitter Marjanne Sint
vorig jaar de VNHG bezocht, publiceerde haar vierde
tussenrapportage.
Vrijwel alle gemeenten hebben tekorten in het sociaal
domein, ook als ze de transformatieopgave goed in de
greep hebben. De rapportage biedt aanknopingspunten voor versterking van
financiële grip.
Lees verder....

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
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.
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