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Dit is de laatste VNHG-nieuwsbrief van 2021.
Bestuur en secretaris van de VNHG wensen u en uw
dierbaren een mooie decembermaand, fijne
feestdagen een een gelukkig en gezond 2022

Hoop, perspectief en
samenwerking
In landelijke VNG-verbanden wordt
moedeloosheid onder de bevolking
geconstateerd. En ook veel verborgen
leed bijv. bij verenigingen en bedrijven,
waarvan een aantal grote schulden
heeft, waaronder belastingschulden.
En daar liggen faillissementen op de
loer...... Daarnaast gaat de idee post
vatten dat het coronavirus nog lange
tijd onder ons zal verblijven, en dat er
golven in besmettingen zullen blijven
komen.
Vanuit die analyse......... Lees verder

Han ter Heegde is burgemeester van
Gooise Meren en voorzitter VNHG

Ik ben jong, dus ik stem
wel/niet
Het is een vaak gehoorde klacht:
jongeren interesseren zich niet in de
politiek en stemmen te
weinig. Misschien moeten we ook een
andere vraag stellen: voelen jongeren
zich nog wel vertegenwoordigd door
de huidige (lokale) politiek? Volgens de
meeste jongeren is politiek abstract,
ingewikkeld en ‘een ver van mijn bed
show’.............
Lees verder

Niko de Groot is fractievoorzitter PvdA
Opmeer

Gesprek over vormgeving samenwerking na
verkiezingen begint nu!
"Wacht niet met het gesprek tot na de verkiezingen", was de boodschap van
gastsprekers John Bijl en Lianne van Kalken tijdens de online themabijeenkomst
van 1 december over effectief samenspel raad-college, raadsfracties en welke rol
de verschillende vormen van akkoorden, programma’s daarbij spelen. En bespreek
wat in jouw gemeente sowieso de voorwaarden en aandachtspunten zijn voor
succes.

Lees de impressie van deze bijeenkomst

VNHG-bestuur komt naar u toe
Het VNHG-bestuur wil zijn bestuursvergaderingen in 2022 graag in uw gemeente
houden, in combinatie met een ontmoeting met een vertegenwoordiging van uw
college, raad, griffier en secretaris.
Als u het een leuk idee om ons te ontvangen op een vrijdagochtend, laat het weten:
vnhg@gooisemeren.nl

"Zonder wind waait de molen niet"
Op 12 november kwamen Peter Tange en Dick-Jan
Braay (Noord-Hollandse Molenfederatie) op bezoek bij
het VNHG-bestuur. Zij presenteerden de
publicatie “Zonder wind waait de molen niet”
Een dezer dagen ontvangen de Noord-Hollandse
bestuurders deze met het oog op de invoering van de
Omgevingswet gemaakte publicatie. "Aandacht voor
molenbiotoop, ook met ruimtelijke instrumenten, is meer dan ooit van belang",
betoogde Peter Tange, voorzitter van de Federatie.

Lokatie Algemene Ledenvergadering VNHG 2 september
Welke Noordhollandse gemeente wil gastgemeente zijn voor onze ALV op
vrijdagochtend 2 september. Wij horen graag van u: vnhg@gooisemeren.nl

Vervolg herijking Gemeentefonds
Het is even stil rond dit onderwerp. Tal van Noordhollandse bestuurders namen in
de zomer deel aan de door BZK en VNG georganiseerde informatieve sessies.
Het kabinet bereidt een reactie voor op het pittige advies van de Raad voor het
Openbaar Bestuur, en er is bovendien het standpunt van de VNG dat herijking
alleen aan de orde is, als het volume van het Gemeentefonds toeneemt. Als er
meer duidelijkheid is, vindt de bestuurlijke consultatie van de gemeenten plaats.
Nadere informatie hierover volgt.
Link naar Informatie over huidige stand van de voorstellen.

Data 2022
13 januari (online) buitengewone algemene ledenvergadering van de VNG
Zie de ledenbrief
2 september Algemene Ledenvergadering VNHG

Verenigingsvisie VNG 2030
De VNG start een traject Verenigingsvisie 2030. De inzet van de verenigingsvisie
hangt samen met de uitdagingen die afkomen op gemeenten en de VNG. Die
worden in kaart gebracht, samen met de gemeenten. Daarna volgt de uitwerking,
vanuit de ambitie van een sterke lokale bestuurslaag en gezamenlijke
verantwoordelijkheid voor de kwaliteit daarvan. De verenigingsvisie komt aan orde
op onze ALV van 2 september
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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.

