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Gemeenten belangrijk bij
bestrijding invasieve exoten
Gedeputeerde Staten hebben eerder dit jaar het Uitvoeringsprogramma
Invasieve Exoten Utrecht 2022 – 2026 vastgesteld en in uitvoering genomen.
Invasieve exoten zoals bijvoorbeeld moeraslantaarn, reuzenberenklauw en
reuzenbalsemien vormen een grote bedreiging voor de Europese biodiversiteit.
De inzet vanuit gemeenten in de gezamenlijk beheersing/bestrijding ervan is
dan ook enorm belangrijk.
Lees verder...

Kandidaatstelling vacatures
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De landelijke VNG heeft de kandidaatstelling voor in totaal 226 vacatures in het
bestuur, 9 adviescommissies en 2 colleges verlengd tot vrijdag 1 juli
2022. Raadsleden, griffiers, secretarissen, wethouders en burgemeesters zijn
van harte uitgenodigd om zich uiterlijk die dag kandidaat te stellen voor een of
meerdere vacatures in bestuur, commissies en colleges.
Lees verder...

VNG webinar over actuele
ontwikkelingen gemeentefinanciën
De financiën van gemeenten bevinden zich in woelig vaarwater. Met de
Algemene Ledenvergadering van 29 juni in zicht, wil de VNG de wethouders
financiën graag bijpraten over de stand van zaken. Dat doet zij op maandag 20
juni van 11:00 tot 12:00 uur tijdens een webinar voor wethouders financiën en
andere belangstellenden. De presentatie is in handen van Andries Kok,
directeur Lokaal Bestuur bij de VNG.
Lees verder...
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Tot morgen op ons Voorjaarscongres!
Vergeet u het niet? Vrijdag houden wij ons voorjaarscongres in De Ronde
Venen. Het thema is: ‘Besturen mét de samenleving’, Bouwstenen voor een
nieuwe bestuurscultuur. Het programma start om 09.45 uur met
een welkomstwoord door Maarten Divendal, burgemeester van De Ronde
Venen en voorzitter van de VNG Utrecht. Aansluitend vindt de ALV plaats. U
bent vanaf 9.00 uur van harte welkom op Wander Island, Zandeiland 1 te
Vinkeveen. Tot morgen!
Klik hier voor het programma, de stukken voor de ALV en nog veel meer
informatie.
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