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Na verkiezingen: 226 vacatures
bij bestuur en commissies VNG
De VNG zoekt kandidaten voor in totaal 226 vacatures in het bestuur, 9
adviescommissies en 2 colleges. Raadsleden, griffiers, secretarissen,
wethouders en burgemeesters zijn van harte uitgenodigd om zich uiterlijk 2 juni
aanstaande kandidaat te stellen voor een of meerdere vacatures in bestuur,
commissies en colleges.
Lees verder...

Video-impressie Informatiemarkt
Besturen doe je samen 2.0
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Donderdag 7 april 2022 vond in het Huis voor de provincie Utrecht de tweede
editie plaats van de Utrechtse informatiemarkt ‘Besturen doe je samen’. Op het

YouTube-kanaal van de VNG Utrecht is een video-impressie te vinden van de
markt, die was georganiseerd door de VNG Utrecht en de provincie Utrecht. Op
de website van de VNG Utrecht vindt u daarnaast de digitale variant van de
Informatiemarkt, met uitgebreide informatie, video's en downloads met
betrekking tot de thema's die op de fysieke markt werden gepresenteerd.
Klik hier om de video te bekijken.

Startwebinars voor nieuwe én ervaren
raadsleden en bestuurders
De VNG houdt vanaf 16 mei tot en met 2 juni een reeks van vijf startwebinars
voor nieuwe én ervaren raadsleden en bestuurders. In de webinars komen de
belangrijkste gemeentelijke beleidsterreinen en actuele ontwikkelingen aan de
orde en legt de VNG uit wat zij voor raadsleden en bestuurders kan betekenen.
Lees verder...
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Masterclass Bouw en Infra
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Op maandag 13 juni 2022 wordt in de foyer van het Huis voor de provincie
Utrecht de Masterclass Bouw en Infra gehouden. De bijeenkomst is bestemd
voor raadsleden en wethouders uit de provincie Utrecht. Gebleken is namelijk
dat zij veel behoefte hebben aan kennis over de bouw en infra. Ook leden van
het Dagelijks en Algemeen Bestuur van de waterschappen zijn van harte
welkom. De organisatie is in handen van de provincie Utrecht, Koninklijke
Bouwend Nederland regio Randstad Noord en de VNG Utrecht. U kunt zich
aanmelden voor de masterclass via onze website.
Verder lezen...

Andere punten voor in uw agenda:
Maandag 30 mei: Seminar Bouwen aan een gezonde leefomgeving;
Vrijdag 17 juni: Voorjaarscongres VNG Utrecht;
Donderdag 29 september: Brede Netwerkbijeenkomst NUZO;
Vrijdag 18 november: Najaarscongres VNG Utrecht.
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