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VNG informeert over aanstaande
herverdeling gemeentefonds
Eind februari worden de voorstellen voor een nieuwe verdeling van het
gemeentefonds per 2021 bekend gemaakt. In samenwerking met de VNG
Utrecht houden de VNG en het ministerie van BZK op woensdag 4 maart een
bijeenkomst waarin de voorstellen worden besproken. Deze vindt plaats in het
stadshuis van Nieuwegein.
In twee sessies ((van 15.00 tot 18.00 uur en van 19.00 tot 20.30 uur) praat de
VNG u bij over hoe de verdeelmodellen tot stand zijn gekomen, welke keuzes
gedurende het onderzoek zijn gemaakt en wat de verdeelmodellen voor
gemeenten betekenen wanneer zij worden ingevoerd per 2021.
Tijdens de bijeenkomst is er ook een bijdrage van de twee leden van de VNGcommissie Financiën vanuit de provincie Utrecht, te weten Anita Vlam
(wethouder Woudenberg) en Willem-Jan Stegeman (wethouder Amersfoort). Zij
gaan graag met u in gesprek en zijn benieuwd naar uw mening over een en
ander.
Lees meer...
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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. Aldus Cees van Eijk, wethouder van
Amersfoort en bestuurslid van de VNG Utrecht in een interview met
vngutrecht.nl. “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.”
Lees meer...
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