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VNG Utrecht publiceert jaarverslag 
en jaarrekening 2019

De VNG Utrecht heeft haar jaarverslag en jaarrekening over 2019
gepubliceerd. Deze jaarstukken zouden eigenlijk in de aanloop naar het
Voorjaarscongres worden verspreid, dat op vrijdag 15 mei in Vinkeveen zou
worden gehouden. Maar die bijeenkomst is wegens de Coronacrisis
geannuleerd. Daarom is de behandeling van de jaarstukken verschoven naar
het Najaarscongres, dat hopelijk wel door kan gaan. Dat congres wordt
gehouden op vrijdag 20 november aanstaande in de gemeente
Vijfheerenlanden.

Lees hier meer...
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Anneke Dubbink: Lokale democratie 
mag niet in lock-down gaan

De Coronacrisis mag er niet toe leiden dat ook de lokale democratie in lock-
down gaat, vindt Anneke Dubbink, PvdA-fractievoorzitter in Houten en
bestuurslid van de VNG Utrecht. In een interview met vngutrecht.nl zegt zij:
“Het is zoeken naar een nieuwe balans. Wat moet je uitstellen en wat kun je
nog wel laten doorgaan? Zonder dat de lokale besluitvorming stokt en de
gemeente op slot gaat? Sowieso vrees ik dat, als dit langer duurt dan 1
september, we een gigantisch bestuurlijk probleem hebben met elkaar.”

Lees verder...

Sander Bos voorgedragen
als wethouder Houten 
De Houtense VVD-fractie heeft
Sander Bos voorgedragen als
wethouder. Hij is opvolger van
Herman Geerdes die na 10 jaar
wethouderschap per 1 mei
aanstaande zal vertrekken. Sander
Bos is momenteel wethouder wonen,
werken en recreëren in de Gelderse
gemeente West Maas & Waal. 

Paul Heijmerink treedt aan
als wethouder in Bunnik 
De fractie van Perspectief 21 (P21)
heeft Paul Heijmerink voorgedragen
als wethouder van Bunnik. Hij volgt
Erika Spil op, die wethouder in de
gemeente Voorschoten is
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geworden. Na zijn voordracht in de
raadsvergadering van
donderdagavond 16 april is
Heijmerink meteen ook benoemd.
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