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Han ter Heegde is burgemeester van Gooise Meren
en voorzitter VNHG
Nog even de tanden op elkaar en we hebben reces.
Een broodnodig reces, na een zwaar jaar met zware
corona-inspanningen en -uitdagingen en financiële
problemen in vele gemeenten. Dat allemaal naast de
reguliere projecten en sores. Maar daartoe zitten we nu eenmaal op deze posten...
Lees verder
foto: Gooise Meren, Tom Loman

ALV 3 september
Op vrijdagochtend 3 september vindt de ALV van de VNHG plaats. Zoals het nu
staat zal de gemeente Purmerend ons ontvangen. Indien nodig vanwege de dan
geldende maatregelen wijken we uit naar een alternatieve lokatie in de buurt. Het
thema van de bijeenkomst is:verhouding overheid-inwoners. Marije van den Berg
gaat met ons in gesprek, samen met een panel.
VNG-actualiten bespreken we met Pieter Jeroense(VNG), Songul Mutluer en Victor
Everhardt(bestuursleden VNG).
CdK Arthur van Dijk sluit af met een uitdaging voor de NH-bestuurders.
Nadere informatie en inschrijven
.

Verslag bijeenkomst VNG-VNHG zorgfraude 28 mei
Op vrijdag 28 mei organiseerden VNG en VNHG een bijeenkomst over zorgfraude.
Het bleek een must voor verantwoordelijke bestuurders.
Lees het verslag van bijeenkomst
Lees interview met Maarten Hoelscher

De "problemen" in de jeugdzorg
Het is een maandelijks onderwerp dat
terugkomt in de raad en commissies
van de Nederlandse gemeenten; de
jeugdzorg. Helaas gaat het dan vaak
niet over de wijze waarop de zorg
geleverd wordt, maar over de kosten
die de pan uitrijzen. Het is jammer dat
het hier telkens overgaat en niet over
de jeugdigen zelf. En belangrijker nog,
.....
Lees verder

Joey Leeuwinga (gastblog) is
commissielid in Stede Broec

Vervolg herijking Gemeentefonds
Gelijktijdig met de kabinetsformatie loopt het proces herijking Gemeentefonds.
Albert Vermue(directeur VNG) en Victor Everhardt(weth Amsterdam en voorz VNGcie financiën) praatten ons op 12 mei bij.
Lees het verslag
Op 15 juli (i.p.v 8 juli) organiseren VNG/BZK een online bijpraatmoment over het
verdere proces van de herijking.
Als u zich aanmeldde voor 8 juli krijgt u uitnodiging.
U kunt zich nog aanmelden voor 15 juli
https://vng.nl/agenda/bestuurlijk-bijpraatmoment-herijking-gemeentefonds-0
Na het reces volgt de bestuurloijke consultatie. Informatie hierover 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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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.

