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Lugt, Arjen van der

Van: VNG Utrecht <webredactie@vngutrecht.nl>

Verzonden: donderdag 16 januari 2020 14:04

Aan: !Griffie-oudewater

Onderwerp: Nieuwsbrief VNG Utrecht - 16 januari 2020

Categorieën: Ingekomen stuk
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Bestuurlijke bijeenkomst 

Samenwerken in de informatiesamenleving 
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Data en technologie scheppen mogelijkheden voor gemeenten om hun 

maatschappelijke taken nog beter uit te voeren, maar ze leiden ook tot nieuwe 

verplichtingen en steeds hogere verwachtingen van inwoners, ondernemers en 

ketenpartners. Relevante expertise is schaars en er is altijd gebrek aan tijd en 

capaciteit. Samenwerking biedt hier kansen. Welke dat zijn wordt in kaart 

gebracht tijdens de bestuurlijke bijeenkomst Samenwerken in de 

informatiesamenleving van de VNG Utrecht en de gemeente Nieuwegein.  

• Lees meer... 

 

 

 

 

Voor in uw agenda 

 

Noteer nu alvast de data van ons Voor- en Najaarscongres in uw agenda:  

• Het Voorjaarscongres 2020 van de VNG Utrecht wordt gehouden op 15 

mei 2020. Gastgemeente is De Ronde Venen.  

• Het Najaarscongres 2020 van de VNG Utrecht wordt gehouden op 20 

november 2020. Gastgemeente is Vijfheerenlanden. 
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Drie wethouders stappen op 

Maar liefst drie wethouders kondigden in de eerste week van 2020 hun vertrek 

aan. Simone Veldboer (Progressieve Combinatie) stopt als wethouder in 

Rhenen, omdat het ambt een te zware wissel trekt op haar leven en dat van 

haar man. Willem Joustra (VVD) is gestopt als wethouder in de gemeente Wijk 

bij Duurstede. Aanleiding is een verschil van inzicht met de VVD-fractie over de 

bestuurlijke koers. En Baarn heeft per 1 januari formeel afscheid genomen van 

wethouder Theo Stroo (D66). Hij kondigde eind december al aan te vertrekken, 

omdat hij aan zijn wethouderschap niet de invulling kon geven die hem voor 

ogen stond.   
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Ons adres is: 

secretariaat@vngutrecht.nl 

VNG Utrecht 

Postbus 1 

Nieuwegein, Utrecht 3430 AA  

Netherlands 

 

Add us to your address book 

 

 

Wilt u veranderen hoe u deze mail ontvangt? 

U kunt uw voorkeuren wijzigen or uw inschrijving stopzetten. 

 

 

  

  

 


