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Gemeenten krijgen te weinig tijd voor
Regionale Energie Strategie

De tijd die gemeenten gegeven is om te komen tot een Regionale Energie
Strategie en daar ook nog eens de steun van bewoners voor te verwerven is te
beperkt. Aldus diverse deelnemers aan de Bestuurlijke bijeenkomst
Klimaatakkoord, die VNG en de VNG Utrecht op woensdag 13 november 2019
hielden in het Stadshuis van de gemeente Nieuwegein. Ook de vraag hoe
bewoners bij de energietransitie betrokken kunnen worden, blijkt voor veel
bestuurders een zorg. Nog los van het gebrek aan ambtelijke capaciteit om het
landelijke Klimaatakkoord op lokaal niveau een doorvertaling te geven.
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Regiodag Inclusieve Democratie

Hoe betrek je meer bewoners, van jong tot oud? Hoe kunnen verschillende
belangen gehoord en bij elkaar gebracht worden? Van kinderburgemeester tot
jongerenraad, van inspraak tot right to challenge: het zijn vragen en
onderwerpen die aan de orde komen tijdens de Regiodag Inclusieve
Democratie. De bijeenkomst wordt gehouden op donderdag 19 december in
IJsselstein.

Lees meer...

Yolan Koster is in Montfoort
voorgedragen als kandidaat-
wethouder voor Progressief Akkoord.
Koster was van 2012 tot 2018
wethouder in de gemeente Woerden.
Zij volgt Jocko Rensen op, die vorige
week opstapte.

De gemeenteraad van Wijk bij
Duurstede heeft Iris Meerts als
burgemeester voorgedragen.
Meerts, die aan de Universiteit van
Twente Bestuurskunde heeft
gestudeerd, is onder andere
werkzaam als managing director van
het Centre of Expertise Cyber
Security aan de Haagse
Hogeschool.
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