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Gemeenten zijn krachtig maar kwetsbaar 
in uitvoering decentralisaties

Gemeenten slagen er vooralsnog in om uitvoering te geven aan al het beleid
dat door het rijk is gedecentraliseerd. De uitvoeringspraktijk is krachtig, zo valt
te lezen in het VNG-onderzoek Uitvoeringskracht van gemeenten. Maar
tegelijkertijd is die praktijk ook kwetsbaar, met name op de langere termijn. In
de rapportage doen de onderzoekers diverse aanbevelingen met betrekking tot
de  uitvoeringskracht van gemeenten. Met name het gebrek aan financiële
armslag moet worden gerepareerd.

Lees verder...

Subscribe Past Issues Translate

https://mailchi.mp/804a62038b13/nieuwsbrief-vng-utrecht-4-februari-2021?e=[UNIQID]
https://vng.nl/sites/default/files/2021-02/uitvoeringskracht-van-gemeenten-eindversie.pdf
https://vngutrecht.nl/gemeenten-zijn-krachtig-maar-wel-kwetsbaar-in-uitvoering-decentralisaties/
http://eepurl.com/gd-ceH
https://us19.campaign-archive.com/home/?u=58bfb75429d1b7acb7be942eb&id=9f204570c0
javascript:;


Astrid van de Klift verruilt 
Veenendaal voor Nijmegen

Gemeentesecretaris Astrid van de Klift, tevens bestuurslid en
secretaris/penningmeester van de VNG Utrecht, vertrekt per 1 april 2021 uit
Veenendaal. Zij wordt directeur en plaatsvervangend gemeentesecretaris van
Nijmegen. Astrid van de Klift heeft 17,5 jaar bij de gemeente Veenendaal
gewerkt, waarvan de laatste negen jaar als algemeen
directeur/gemeentesecretaris. 
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Regiobijeenkomst herijking gemeentefonds
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Het ministerie van BZK heeft het voorstel voor de nieuwe verdeelmodellen van
het gemeentefonds ter consultatie gestuurd aan de Raad voor Openbaar
Bestuur (ROB). Daarmee zijn ook de voorlopige uitkomsten per gemeente
bekend geworden. Om gemeenten meer uitleg te geven over de
verdeelvoorstellen en in te gaan op de vragen die hierover leven, organiseert
de VNG, samen met de VNG Utrecht, een informatieve bijeenkomst over de
herijking voor gemeenteambtenaren uit de provincie Utrecht.
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Eerste editie Bakhuis Wolters prijs

De provincie Utrecht reikt dit jaar voor het eerst de Bakhuis Wolters prijs uit. De
prijs is bestemd voor een vrouw die zich zichtbaar, voor of achter de schermen
heeft ingezet voor de maatschappij en voor de emancipatie van de vrouw in het
bijzonder. Kandidaten kunnen tot 11 februari worden voorgedragen. De
uitreiking van de Bakhuis Wolters prijs is op 5 maart, een paar dagen voor de
internationale vrouwendag. 

Lees verder...
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