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VNG Utrecht biedt ondersteuning bij
kandidaatstelling VNG-commissies

Zoals bekend is de kandidaatstelling voor leden van de landelijke
adviescommissies van de VNG in de laatste fase. Ná de sluiting van deze
kandidaatstelling worden onder andere de provinciale afdelingen in de
gelegenheid gesteld een aanbeveling uit te brengen richting de
Voordrachtcommissie. Zo ook de VNG Utrecht. Als kandidaten een serieuze
beargumenteerde aanbeveling op prijs stellen, is het verzoek ons te
informeren. 
Daarbij is het belangrijk dat wij meer weten over de motivatie en specifieke
deskundigheid en/of ervaring die van toegevoegde waarde is bij het
lidmaatschap van de beoogde commissie. Daarnaast vragen wij nadrukkelijk
aan kandidaten op welke wijze zij - wanneer zij eenmaal lid zijn van een
adviescommissie - van plan zijn informatie op te halen bij en een
terugkoppeling te geven aan hun ‘achterban’. Een goed commissielid wordt
namelijk geacht vanuit een breed netwerk te komen tot een goeie inbreng in de
commissie.
Als u kandidaat bent en graag een aanbeveling zou willen van de VNG Utrecht
kunt ons dit laten weten vóór 31 juli via p.bannink@vngutrecht.nl.
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Dag van de Utrechtse Kwaliteiten 2022
Op 14 oktober vindt de Dag van de Utrechtse Kwaliteit plaats. In een prikkelend
en inspirerend programma gaat de provincie Utrecht met u in gesprek over de
urgentie van een andere kijk op de ondergrond. En over hoe we de kansen die
de ondergrond biedt, kunnen verzilveren in de verschillende ontwikkelingen
waar we aan werken. De dag start met een interactief plenair programma met
de waterschappen, Vitens èn u over de Utrechtse opgaven en hoe we daar
mee om kunnen gaan.
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