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Blog van voorzitter Maarten Divendal:
Een bijzondere periode
Nu de activiteiten van de VNG Utrecht op ‘een laag pitje’ staan, of veelal niet
doorgaan, lijkt het misschien of er niets gebeurt. Het tegendeel is waar. Graag
vermeld ik hierna een aantal activiteiten die momenteel binnen de VNG
plaatsvinden. Dat doe ik niet voordat ik iedereen heel veel succes en sterkte
wens in deze periode. Een bijzondere periode die bestuurlijk voor een
belangrijk deel wordt bepaald door alles wat te maken heeft met het
coronavirus.
Lees verder...
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Gesprek over uitvoeringskracht gemeenten
De landelijke VNG en het bestuur van de VNG Utrecht nodigen burgemeesters,
wethouders en secretarissen van de Utrechtse gemeenten uit voor een gesprek
over de uitvoeringskracht en -praktijk van gemeenten. Het gesprek vindt plaats
op vrijdagochtend 30 oktober 2020, van 09.30 tot 11.00 uur en wordt gehouden
via Teams. Ook uw inbreng is van belang omdat de VNG het volgende kabinet
met de uitkomsten kan adviseren wat er nodig is om de uitvoering
te verstevigen!
Hebt u interesse deel te nemen? Stuurt u dan een mail aan
p.bannink@vngutrecht.nl. Vervolgens ontvangt u in de loop van de volgende
week een deelnamelink.
Let op: Aanmelden kan tot donderdag 29 oktober a.s. 14.00 uur.

Oudewater draagt Danny de
Vries voor als burgemeester
De gemeenteraad van Oudewater
heeft Danny de Vries voorgedragen
als nieuwe burgemeester. Hij is de
opvolger van Pieter Verhoeve, die op
13 november 2019 burgemeester
werd van Gouda. Sinds dat moment
is Wim Groeneweg actief als
waarnemend burgemeester.
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burgemeester Van der Pas
De gemeenteraad van Rhenen heeft
besloten tot herbenoeming van
burgemeester Hans van der
Pas. Van der Pas is burgemeester
van Rhenen sinds 28 januari 2015.
In juli 2014 trad Van der Pas in
Rhenen al aan als waarnemer.
Daarvoor was hij onder andere
raadslid en wethouder in Bernheze.

Eveline Schell geïnstalleerd
als wethouder IJsselstein
Eveline Schell is in IJsselstein
geïnstalleerd als wethouder Sociaal
Domein. Zij volgt Bernd Roks op, die
is benoemd tot burgemeester van
het Brabantse Halderberge.
Schell werd eind augustus
voorgedragen door de lokale VVDfractie voor het college van
IJsselstein.

Gemeentesecretaris treedt aan
in Amersfoort
Nico Kamphorst is per 1 oktober
2020 de nieuwe gemeentesecretaris
en algemeen directeur van
Amersfoort. Hij nam deze functie al
sinds 1 januari 2020 waar.
Kamphorst is de opvolger van Herke
Elbers, die op 1 januari 2020
vertrok.

Ook Baarn krijgt nieuwe
gemeentesecretaris
Cynthia Creveld treedt 1 december
aan als nieuwe gemeentesecretaris /
algemeen directeur van Baarn.
Creveld is nu nog werkzaam als
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gemeentesecretaris bij de gemeente

Velsen. Zij neemt de functie over van
Abdou Najib die met pensioen gaat.
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