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Ap Reinders: Zichtbaar werken voor de
samenleving
Bij zijn aantreden als burgemeester van Stichtse Vecht voelde Ap Reinders een
breed gedragen wens om politiek en bestuurlijk te komen tot rust en stabiliteit.
“De raad wil werken aan de cultuur en het imago van Stichtse Vecht.” Nu, nog
niet eens een jaar later, is het effect al merkbaar. “Er is een gedeeld
verantwoordelijkheidsgevoel voor het gemeentebestuur van Stichtse Vecht.
Men wil vooruit.”
Lees verder...
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Voorjaarscongres VNG Utrecht digitaal
De VNG Utrecht organiseert op vrijdag 28 mei haar Voorjaarscongres 2021.
Net als het Najaarscongres 2020 zal deze bijeenkomst vanwege corona digitaal
worden gehouden. Via onze website informeren we u te zijner tijd over het
programma en de mogelijkheden tot aanmelding. Noteert u ook alvast de
datum van het Najaarscongres? Dat wordt gehouden op vrijdag 19 november
2021.

Maks van Middelkoop in klankbordgroep
landelijk gebied, natuur en landbouw

Wethouder
Maks van Middelkoop van Vijfheerenlanden vertegenwoordigt de
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gemeenten in de provincie Utrecht in de bestuurlijke klankbordgroep van de
VNG op het gebied van natuur, landbouw en landelijk gebied. Daartoe heeft het
bestuur van de VNG Utrecht besloten.
Lees verder...

Digitale Buitengewone Algemene
Ledenvergadering VNG
Op vrijdag 12 februari houdt de landelijke VNG van 10.00 tot 12.15 uur een
digitale Buitengewone Algemene Ledenvergadering. De bijeenkomst zal
worden geopend met een korte inleiding over onder andere de gevolgen van de
coronacrisis, het onderzoek jeugd en de opmaat naar de landelijke
verkiezingen en kabinetsformatie. Daarna volgt de inhoudelijke agenda, met
onder andere de Resolutie VNG inzet kabinetsformatie, waar ook de VNG
Utrecht de nodige input voor heeft aangeleverd.
Lees verder...
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