Subscribe

Past Issues

Tr

Bekijk deze e-mail in uw browser

Kandidaten gezocht voor VNG-bestuur
en -commissies
De VNG zoekt kandidaten voor in totaal 13 vacatures in het VNG-bestuur en in
verschillende VNG-commissies (inclusief colleges). Belangstellenden kunnen
zich tot uiterlijk vrijdag 26 maart op de website https://governance.vng.nl
kandidaat stellen voor een of meer vacatures. Kandidaten worden overigens
benoemd voor een relatief korte periode, die rond de zomer van 2022 eindigt.
Lees verder...
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Simone van der Marck neemt
afscheid van Woudenberg
Gemeentesecretaris Simone van der
Marck neemt eind april afscheid van
Woudenberg en vertrekt daarmee
ook uit het bestuur van de VNG
Utrecht. Van der Marck, die 21 jaar
werkzaam was in Woudenberg,
treedt per 1 mei 2021 aan als
directeur domein sociaal bij
Meerinzicht.

Marcella van Esterik wordt raadsgriffier Soest
Marcella van Esterik wordt raadsgriffier in Soest. Burgemeester Rob Metz
installeerde haar tijdens de besluitvormende raadsvergadering in haar nieuwe
functie. Van Esterik, tevens bestuurslid van de VNG Utrecht, begint per 17 mei
2021 met haar werkzaamheden. De huidige griffier, Rien van Vliet, gaat per 1
september 2021 met pensioen.
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Lessen van corona voor ouderenzorg
Het Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen (NUZO) heeft de lessen van corona
voor de ouderenzorg in een flyer gevat. Die variëren van het leveren van
maatwerk en aandacht voor uitgestelde zorg en eenzaamheid onder ouderen
tot de inkoop en verdeling van schaarse middelen en het belang van een goede
woon – en leefomgeving. De flyer wordt verspreid onder een breed publiek van
professionals, gemeenten en ouderen zelf.
Klik hier voor de flyer.
Lees hier het interview met onder andere wethouder Martijn Beek van
Veenendaal over de lessen van corona.
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