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VNG Utrecht feliciteert raadsleden 
met hun benoeming

Alle gemeenteraadsleden in de provincie Utrecht hebben na hun installatie
namens de VNG Utrecht een felicitatie van voorzitter Maarten Divendal
ontvangen. Daarin wenst hij zowel de nieuw als de opnieuw verkozen
raadsleden veel succes maar zeker ook veel plezier toe. Tevens spreekt de
voorzitter de hoop uit een groot aantal van hen persoonlijk te kunnen
ontmoeten tijdens de Informatiemarkt 'Besturen doe je samen 2.0', die op
donderdag 7 april wordt gehouden in het Huis voor de Provincie Utrecht. 
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Veel animo voor informatiemarkt 
‘Besturen doe je samen 2.0’

Een markt waar meer dan 60 organisaties, partijen en provinciale
delegaties zich presenteren; videovoorstellingen, optredens van diverse
sprekers, speeddates met gedeputeerden. De informatiemarkt ‘Besturen
doe je samen 2.0’ biedt gemeenteraadsleden uit de provincie Utrecht een
unieke kans om zichzelf binnen een paar uur inzicht te verschaffen in een
groot aantal beleidsthema’s, die voor gemeenten van cruciaal belang zijn. 

Tijdens de markt, die op donderdag 7 april wordt gehouden in het Huis voor de
Provincie Utrecht, is daarnaast volop gelegenheid om op informele wijze kennis
te maken, contacten aan te halen en ervaringen uit te wisselen met collega-
bestuurders en politici van de provincie, gemeenten en waterschappen.
Daarmee is deze Informatiemarkt een onmisbaar onderdeel van het
inwerkprogramma van de nieuwe gemeenteraden, zoals die na de verkiezingen
van woensdag 16 maart 2022 zijn aangetreden.

Klik hier voor een terugblik op de Informatiemarkt die in 2018 werd
gehouden.
Klik hier voor uitgebreide informatie op onze website.
Klik hier voor de registratie van uw deelname. 

Let op: voor toegang is aanmelden verplicht.
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Voordrachtscommissie VNG heeft vacature

In de Voordrachtscommissie van de landelijke VNG, die verantwoordelijk is
voor de selectie van kandidaten voor bestuur en commissies, is een vacature
voor een gemeenteraadslid ontstaan. Ook de VNG Utrecht is gevraagd hier
kandidaten voor aan te bevelen. Kandidaten worden verzocht zich te melden bij
Pim Bannink, via het e-mailadres p.bannink@vngutrecht.nl.  Uw reactie is
welkom tot 6 april aanstaande. 

Klik hier voor meer informatie
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