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Cees van Eijk: maak meer gebruik van
Utrechtse leden VNG-commissies

De Utrechtse gemeenten zouden meer gebruik kunnen maken van hun
vertegenwoordigers in de landelijke VNG-commissies om hun belangen in Den
Haag beter over het voetlicht te krijgen. “Onbekend maakt onbemind”, aldus
Cees van Eijk, wethouder van Amersfoort en bestuurslid van de VNG Utrecht.
In een interview met vngutrecht.nl stelt hij: “In vrijwel iedere VNG-commissie
hebben de Utrechtse gemeenten wel een vertegenwoordiger. Het zou mooi zijn
als de VNG Utrecht erin zou slagen daar de komende jaren meer gebruik van
te maken. Zo kunnen we onze regionale belangen in de Haagse carrousel van
de VNG meer een plek geven dan nu het geval is.”
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Lees meer...

Kom 6 februari ook naar bijeenkomst over
samenwerken in de informatiesamenleving

Data en technologie scheppen mogelijkheden voor gemeenten om hun
maatschappelijke taken nog beter uit te voeren, maar ze leiden ook tot nieuwe
verplichtingen en steeds hogere verwachtingen van inwoners, ondernemers en
ketenpartners. Relevante expertise is schaars en er is altijd gebrek aan tijd en
capaciteit. Bestuurlijke samenwerking biedt kansen. Maar welke zijn dat? En
hoe grijpen we die? Dat wordt verkend tijdens de bestuurlijke bijeenkomst
Samenwerken in de informatiesamenleving van de VNG Utrecht en de
gemeente Nieuwegein. 

Lees meer...

Data Voor- en Najaarscongres bekend
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Onze congressen bieden u bij uitstek de gelegenheid om uw collega's uit de
diverse Utrechtse gemeenten te ontmoeten en kennis, informatie en ervaringen
uit te wisselen. Als lid van de VNG Utrecht bent u van harte uitgenodigd om
deel te nemen. De data zijn inmiddels bekend:

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.
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