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Wethouder gezocht voor het bestuur 
van de VNG afdeling Utrecht

Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart jl. is in het bestuur van de VNG
Utrecht een vacature voor een wethouder ontstaan. Daarom zijn we op zoek
naar een nieuw bestuurslid. Wij zoeken een wethouder die bereid is zich met
enthousiasme en betrokkenheid in te zetten. Wanneer u belangstelling hebt
voor deze bestuursfunctie, dan verzoeken wij u uw brief met motivering en c.v.
uiterlijk 1 september a.s. te sturen aan p.bannink@vngutrecht.nl.

Lees meer...

Utrecht en Amersfoort stellen wethouders
kandidaat voor bestuur VNG Utrecht
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De gemeenten Amersfoort en Utrecht hebben hun kandidaten voorgesteld voor
benoeming in het bestuur van de VNG Utrecht. Namens Amersfoort wordt
wethouder Micheline Paffen-Zeenni (links) voorgedragen. Zij is begin juli
geïnstalleerd als wethouder. In het bestuur van de VNG Utrecht is Michelle
Pafen-Zeenni de opvolger van Cees van Eijk. De gemeente Utrecht heeft
wethouder Rachel Streefland (rechts) voorgedragen. Zij is sinds januari 2022
wethouder. In het bestuur volgt Rachel Streefland Kees Diepeveen op.

Lees verder...

Gemeenten vervullen sleutelrol 
in bouw en infra

De nieuwe colleges en gemeenteraden spelen een sleutelrol bij het realiseren
van de huidige bouwopgave. Die boodschap had Bouwend Nederland voor
wethouders en raadsleden die deelnamen aan de Masterclass Bouw & Infra.
De bijeenkomst, die op 13 juni werd gehouden in het Provinciehuis, was
bedoeld om gemeentebestuurders en -politici bij te praten over de bouwopgave
in de provincie.

Lees verder...
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Zomerwebinar over de financiële positie 
van gemeenten na 2026

Aankomende maandag 18 juli houdt de landelijke VNG een online
zomerwebinar over de financiële positie van gemeenten na 2026. Wat zijn de
financiële effecten van het coalitieakkoord? Hoe zit het met de financiële positie
van gemeenten vanaf 2026? Tijdens het webinar gaan we hier dieper op in,
aan de hand van het rapport ‘Financiële ruimte gemeenten 2022-2028’ en de
Contourennota financieringssystematiek medeoverheden

Lees verder...

Agendapunten voor na de zomervakantie
29-09-2022: NUZO Brede Netwerkbijeenkomst;
14-10-2022: Dag van de Utrechtse Kwaliteiten;
18-10-2022: Inspiratiebijeenkomst ‘Anders leven en zorgen’;
31-10-2022: Lancering Special Staat van Utrecht over 65+;
18-11-2022: Najaarscongres VNG Utrecht.
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