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Terugblik digitaal Najaarscongres 2020 
Het Utrechts Aanbod

Tijdens het digitaal gehouden Najaarscongres 2020 van de VNG Utrecht is het
Utrechts Aanbod gepresenteerd. Daarin geven de provincie, gemeenten, het
bedrijfsleven en kennisinstellingen aan hoe zij ‘de grote maatschappelijke
opgaven van deze tijd’ samen met het nieuwe kabinet invulling willen geven.
“De Utrechtse regio heeft het land veel te bieden en wil graag samenwerken
met het nieuwe kabinet aan de grote maatschappelijke opgaven van deze tijd",
aldus Hans Oosters, commissaris van de Koning van de provincie Utrecht.

Lees verder...
Klik hier voor de videoregistratie van het Najaarscongres.

Heeft u nog een opmerking over ons eerste online congres? Of suggesties voor de
volgende bijeenkomst? Mail dit dan naar secretariaat@vngutrecht.nl.
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Online bijeenkomst over zorgfraude

Op vrijdag 11 december houdt VNG Naleving in samenwerking met de VNG
Utrecht een webinar over zorgfraude. De bestuurlijke bijeenkomst, bestemd
voor burgemeesters, wethouders en gemeentesecretarissen, wordt gehouden
van 9 uur tot half elf en is te volgen via Teams. Centraal staat het onderzoek
dat VNG Naleving heeft laten uitvoeren naar de aard van zorgfraude binnen de
Wmo 2015 en Jeugdwet, genaamd: ‘Een wereld te winnen’. 

Lees verder...
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Anita Vlam: Rijk biedt gemeenten
onvoldoende financieel perspectief

De actie is even uniek als veelzeggend. Wijk bij Duurstede stuurt het kabinet
een factuur van 3,4 miljoen euro omdat ze geld tekort komt om alle wettelijk
toebedeelde taken te kunnen uitvoeren. Het illustreert de boosheid en het
gevoel van machteloosheid waar veel gemeenten volgens Anita Vlam,
wethouder in Woudenberg en lid van de VNG-commissie Financiën, mee
kampen. “Het gebrek aan structureel perspectief op beter of meer begint ons
allemaal op te breken.”

Lees verder...
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