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Op naar het nieuwe decennium!
Weet u nog? Het was woensdag 9 januari 2019. En de VNG Utrecht trapte
2019 af met een feestelijke bijeenkomst om haar 100 jarig-bestaan te vieren.
Sindsdien hebben we u het nodige kunnen bieden. Via onze
bijeenkomsten, congressen, nieuwsbrief en website werd u zinvolle informatie
aangereikt en gaven we u hopelijk ook de nodige inspiratie. Daarnaast hebben
we u in de gelegenheid gesteld om de interactie aan te gaan met elkaar en uw
netwerk in het openbaar bestuur verder uit te bouwen.
Wij kijken terug op een geweldig jubileumjaar. En vanaf januari 2020 gaan we
gewoon weer door. Wat ons betreft markeert het nieuwe decennium het
moment om ons met volle energie en met nieuwe plannen op de toekomst te
richten. Hopelijk samen met u. Het bestuur en bureau van de VNG Utrecht
wenst u een goede kerst en een even gezond en liefdevol als inspirerend 2020!
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Voor in uw nieuwe agenda
Nu u toch uw nieuwe agenda in gebruik neemt, noteer dan meteen even de
data van ons Voor- en Najaarscongres.
Het Voorjaarscongres 2020 van de VNG Utrecht wordt gehouden op 15
mei 2020. Gastgemeente is De Ronde Venen.
Het Najaarscongres 2020 van de VNG Utrecht wordt gehouden op 20
november 2020. Gastgemeente is Vijfheerenlanden.

Leonard Geluk volgt Jantine Kriens
op als algemeen directeur van de
Vereniging van Nederlandse
Gemeenten (VNG). Hij begint zijn
werkzaamheden op 1 april 2020.
Geluk is nu voorzitter van de college
van bestuur van de Haagse
Hogeschool. VNG-voorzitter jan van
Zanen: “Leonard Geluk is een
ervaren bestuurder en zeer
betrokken bij alles wat in gemeenten
leeft."
De gemeenteraad van Stichtse
Vecht heeft Ap Reinders (46)
aanbevolen als nieuwe
burgemeester. Hij volgt waarnemend
burgemeester Yvonne van Mastrigt
op. De vacature is ontstaan door het
overlijden van burgemeester Marc
Witteman in 2018. De nieuwe
burgemeester wordt naar
verwachting begin februari 2020
beëdigd en geïnstalleerd.
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