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Gaarne hoop ik dat we allen een goed en gezond
reces hebben gehad, waarin we goed bijgetankt
hebben. En tevens hoop ik vurig dat we nu in de staart
van de coronapandemie zitten. We merken al dat vele
(kleinere) evenementen, feesten, sport en cultuur een
heropleving beleven. En dat we daar met zijn allen
extra van genieten.
Onze ALV in Purmerend paste ook in die lijn: netwerken en informeren in levende
lijve! Dank aan alle deelnemers. Hoofdonderwerp was Burgerparticipatie, waarbij
we geprikkeld werden door een zeer confronterende casus, waarbij werd
aangetoond hoe tevreden inwoners heel snel kunnen verworden tot burgers die
geen vertrouwen meer in de overheid hebben.
Lees verder
Han ter Heegde is burgemeester van Gooise Meren en voorzitter VNHG

Wie gaat in gesprek met Leonard Geluk? Voor
burgemeesters en wethouders jeugd
Op avonden 17 november(burgemeesters) en 18 november (wethouders jeugd) wil
Leonard Geluk (VNG) graag online in gesprek met per provincie 2 a 3 bestuurders.
Over wat er speelt in de gemeenten en specifiek over de hervormingsagenda jeugd.
Aanmelden: vnhg@gooisemeren.nl, uiterlijk 13 oktober.
Meer weten

Pak woningnood aan door slimme
transformatie bedrijventerreinen
Het zal niemand meer ontgaan: de
woningnood is enorm en neemt nog
altijd toe. We horen schrijnende
verhalen van oudere jongeren die
noodgedwongen weer bij hun ouders
intrekken. Er zouden maar liefst een
miljoen extra woningen nodig zijn en
dat in het meest dichtbevolkte land van
Europa.
Een miljoen woningen erbij is zeer
ambitieus, want er zijn allerlei
obstakels.
Lees verder

Mark Marshall is raadslid voor de VVD in
Gooise Meren

1 december,10.30-12.30: online-seminar "op weg
naar effectieve samenwerking in nieuwe
bestuursperiode
De VNHG organiseert online themabijeenkomst over effectief samenspel raadcollege, raadsfracties en welke rol de verschillende vormen van akkoorden,
programma’s daarbij spelen. En wat zijn voorwaarden en aandachtspunten voor
succes.
Gastsprekers o.a: Lianne van Kalken(Erasmus universiteit) en John Bijl (Periclesinstituut).
Nadere informatie en mogelijkheid tot inschrijving volgen.

Verslag ALV VNHG 3 september Purmerend
Op vrijdagochtend 3 september heette de gemeente Purmerend ons welkom in
theater de Purmaryn voor onze jaarvergadering, de ALV. Het thema van de
bijeenkomst was:de verhouding overheid-inwoners. Vertrouwen, kwaliteit van
uitvoering en participatie kwamen aan de orde. Marije van den Berg ging met ons
in gesprek.
VNG-actualiteiten bespraken we met Pieter Jeroense(VNG), Songul Mutluer en
Victor Everhardt(bestuursleden VNG).
CdK Arthur van Dijk sloot af met een uitdaging voor de NH-bestuurders.
Lees het verslag
.De ALV 2022 vindt plaats op 2 september 2022. Aanmeldingen om ontvangende
gemeente te zijn, zijn hartelijk welkom.

Provinciale regietafel stikstof
Deze tafel, olv CdK Van Dijk en gedeputeerde Rommel, is het klankbord voor het
pronvinciaal stikstofbeleid. Vanuit de gemeenten neemt Jelle Beemsterboer,
wethouder Schagen, deel. De NH-colleges krijgen via de VNHG agenda en stukken
voor de vergaderingen toegestuurd, zodat zij naar de heer Beemsterboer kunnen
reageren. Ambtelijke contactpersonen kunnen zich ook aanmelden voor de
verzendlijst.

Vervolg herijking Gemeentefonds
Tal van Noordhollandse bestuurders namen deel aan de door BZK en VNG
georganiseerde informatieve sessies.
Na advisering door de Raad voor het Openbaar Bestuur in september volgt de
bestuurlijke consultatie van de gemeenten, aangekondigd voor november.
Nadere informatie hierover volgt.
Link naar Informatie over huidige stand van de voorstellen.
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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.

