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Terugblik webinar Ouderenhuisvesting 
In het hart van de gemeente

Tussen nu en 2040 gaat het aantal ouderen in de provincie Utrecht
verdubbelen. Dat stelt gemeenten op het gebied van wonen en zorg voor een
forse opgave, aldus wethouder Hans Adriani van Nieuwegein. Tijd om de regie
te nemen, vindt hij. “Een goed moment, want iedereen schrijft aan het
verkiezingsprogramma. Zorg dat het daarin een plek krijgt, zodat het vanaf
maart 2022 echt een belangrijk speerpunt wordt in het beleid van de nieuwe
colleges.” Hans Adriani was een van de sprekers tijdens het webinar
‘Ouderenhuisvesting – In het hart van de gemeente’ van de VNG Utrecht en
het Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen (NUZO) op vrijdag 8 oktober 2020. Het
verslag is nu te vinden op onze website.

Klik hier voor de terugblik
Uitzending gemist? Kijk dan hier terug.
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In gesprek met de landelijke VNG

Algemeen directeur Leonard Geluk van de landelijke VNG wil volgende maand
weer een aantal (digitale) gesprekken met Utrechtse bestuurders voeren. Op
maandag 8 november voert Geluk het gesprek met burgemeesters. Donderdag
11 november staan wethouders Jeugd over de hervormingsagenda Jeugd op
de agenda. Aanmelden voor deelname is mogelijk tot 20 oktober. 

Lees verder...

Op vrijdag 10 december, van 11.30 – 12.30 uur, praat de Utrechtse wethouder
en VNG-bestuurder Eelco Eerenberg geïnteresseerde wethouders Jeugd bij
over de stand van zaken rondom de Hervormingsagenda Jeugd. Dit gebeurt in
een speciale BJ42-bijeenkomst (het bestuurlijk netwerk van de 42
Jeugdhulpregio’s). 

Lees verder...

Integrale herstelaanpak nodig om effecten
coronacrisis op te vangen
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‘Maatschappelijke impact van de coronapandemie in de provincie Utrecht’, luidt
de titel van de nieuwe jaarlijkse special van de Staat van Utrecht special die op
14 oktober werd gepubliceerd. Daaruit blijkt dat ook de provincie Utrecht
bepaald niet ongeschonden uit de strijd is gekomen. Om de effecten van de
coronacrisis te kunnen opvangen is dan ook een integrale herstelaanpak nodig.
Dat betekent werk aan de winkel. Zowel voor verschillende disciplines en
vakgebieden als voor vertegenwoordigers van verschillende lagen van de
samenleving. Van overheid en wetenschap tot maatschappelijke partners en
(ervaringsdeskundige) burgers.

Lees verder...

Reserveer alvast in uw agenda

Het Voorjaarscongres van de VNG Utrecht vindt plaats op vrijdag 17 juni
2022, van 9.30 uur tot 13.00 uur (tijden onder voorbehoud).
Gastgemeente is De Ronde Venen.
Het Najaarscongres wordt gehouden op vrijdag 18 november 2022. De
gastgemeente van die bijeenkomst is nog niet bekend. 
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