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Gastgemeente gezocht voor festival Dorpen

Vanuit het Interbestuurlijk Programma (IBP) werken het Ministerie van BZK, het
IPO, de UvW en de VNG aan een festival over en voor dorpen. Voor het
festival, dat in juni 2020 plaatsvindt, zoeken zij nog een of meerdere
gastgemeenten. Tijdens het festival staan Nederlandse dorpen een hele dag in
de volle bestuurlijke aandacht. In een passende kleinschalige omgeving gaan
politici, bestuurders en ambtenaren samen aan de slag met
plattelandsvraagstukken. Het streven is maximaal 600 deelnemers te trekken.

Lees verder...
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VNG zoekt wethouders als
bestuurlijk aanspreekpunt zorg

Wethouders, die namens hun stad of regio bestuurlijk aanspreekpunt willen zijn
voor zorgverzekeraars en zorgkantoren, worden opgeroepen zich kandidaat te
stellen bij de VNG. De bestuurders dienen met name als eerste contact naar de
regio. Zij zijn niet persé ook de trekker van de samenwerking. Dat organiseren
gemeenten in de regio onderling op de manier die hen het beste past. In totaal
worden vijf bestuurders gezocht.

Lees meer...

D66 Utrecht heeft de Enschedese
wethouder Eelco Eerenberg
voorgedragen als nieuwe wethouder
in Utrecht. Hij is de opvolger van de
naar Amsterdam vertrokken Victor
Everhardt. Eerenberg is blij met zijn
kandidatuur: “Utrecht is een
fantastische stad met geweldige
bewoners, die ik graag snel wil leren
kennen.

De gemeenteraad van Nieuwegein
draagt Jan Karens voor als nieuwe
raadsgriffier. Karens volgt hiermee
Jolien Houtman op die onlangs de
nieuwe griffier van de Amsterdamse
gemeenteraad is geworden. 
Karens, die het nieuws zelf via social
media bekend maakte, werkt
momenteel als coördinator
Stafbureau Griffie / Raadsadviseur
bij de gemeente Utrecht.
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