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Dit is de eerste VNHG-nieuwsbrief van 2022.
Bestuur en secretaris wensen u en uw naasten
een gelukkig en gezond 2022

Hoop, perspectief en
samenwerking
Nieuw jaar, Nieuwe kansen. Dat wens
ik u allen toe. Zeker ook in dit
Verkiezingsjaar.
Voor wat betreft de VNG en onze
VNHG-leden staat aankomende
donderdag meteen al de ALV op het
menu.
Vanmiddag kwam in de VNGKlankbordgroep een extra onderwerp
voor de ALV aan de orde, namelijk de
oproep aan het Kabinet en de Kamer
om oog te hebben voor het afnemend
draagvlak voor de huidige coronamaatregelen. Als
gemeentebestuurders worden wij
steeds meer geconfronteerd met de
zware en toenemende gevolgen van
deze maatregelen. Staan deze nog wel
in verhouding tot het blijven leggen van
het primaat bij de medische sector?
Het DB van de VNG beraadt zich over
een tekst die donderdag aan de ALV
zal worden voorgelegd.
Een belangrijke resolutie...........
Lees verder...

Han ter Heegde is burgemeester van
Gooise Meren en voorzitter VNHG

Uit de VNG-commissie financien
Ik zou wensen dat wij het nieuwe jaar
iets positiever zouden kunnen
beginnen als het gaat om de
gemeentelijke financiën. En dan vooral
het gemeentefonds. In de VNG
commissie Financiën is dat fonds een
telkens terugkerend onderwerp van
gesprek. Want net als het lijkt dat VNG
en kabinet op de goede weg zijn
komen er weer signalen van de
formatietafel die somber stemmen.
Zo lijkt het erop dat de
opschalingskorting in 2026 weer
terugkomt, dat de financiën Jeugd over
een aantal jaren weer teruggaan naar
de 300 mjn van 2020 en dat 1,5 mrd
moet komen uit ombuigingen, terwijl de
kosten per kind .......
Lees verder

Harry Rotgans(gastcolumnist) is
wethouder Purmerend en lid van de
VNG-cie financiën

Volg de bijzondere ledenvergadering VNG op 13
januari
Agenda en stukken
Volg de stream

Uit de regietafel stikstof
Jelle Beemsterboer is wethouder Schagen
Het is alweer een jaar geleden sinds ik u bijpraatte
over de ontwikkelingen in de provinciale regietafel
stikstof. Om eerlijk te zijn is er sindsdien niet veel
vordering geweest op het stikstofdossier. De
regietafel, waaraan ik vanuit de gemeenten deelneem, wordt eens per 2 a 3
maanden bijgepraat over de vorderingen op landelijk en provinciaal gebied ten
aanzien van de stikstofproblematiek.
Het belang van gemeenten bij de stikstofproblematiek ligt vooral bij de
vergunningverlening van bijvoorbeeld woningbouw en de zekerheid van agrariërs
binnen de gemeente die zich onder de PAS wetgeving hebben gemeld (de PAS
melders) en nu dus een ongeldige vergunning hebben. Voor beide doelen ....
Lees verder..

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 verderop in 2022(als het weer
kan) 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

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

Data 2022
13 januari (online) buitengewone algemene ledenvergadering van de VNG
mei/juni (online) raad op zaterdag (voor de nieuwe raadsleden)
2 september Algemene Ledenvergadering VNHG
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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.

