
1

Lugt, Arjen van der

Van: VNG Utrecht <webredactie@vngutrecht.nl>

Verzonden: donderdag 11 juni 2020 16:33

Aan: !Griffie-oudewater

Onderwerp: Nieuwsbrief VNG Utrecht - 11 juni 2020

Categorieën: Ingekomen stuk

 

Bekijk deze e-mail in uw browser  

  

  

 

 

 

Brandbrief Utrechtse gemeenten over 

penibele financiële situatie 
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Na de VNG en de provincie Utrecht hebben nu ook 21 van de 26 Utrechtse 

gemeenten bij het kabinet aan de bel getrokken over de penibele financiële 

situatie waarin veel gemeenten zich bevinden. “We zijn niet meer voldoende 

toegerust om onze rol in de lokale samenleving goed waar te kunnen maken”, 

schrijven de burgemeesters in een brandbrief, gericht aan de ministers van 

Financiën en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Amersfoort, 

Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht en Zeist hebben de brief niet 

ondertekend.  

• Lees verder... 

 

 

 

Iris Meerts: Chaos is vertrekpunt 

voor verbetering 

Dan ben je eindelijk wat je al je hele leven wil zijn, breekt opeens de 

coronacrisis uit. Het overkwam burgemeester Iris Meerts van Wijk bij 

Duurstede. Maar daar gaat ze bepaald niet onder gebukt. Integendeel: 

“Eigenlijk doe ik precies wat ik wilde toen ik hier burgemeester werd: mensen 

opzoeken, verbindingen leggen en zaken bespreekbaar maken. Ik heb in mijn 

vorige leven een bedrijf gehad in zelforganisatie. Dat gaat over hoe orde 

ontstaat uit chaos. Ik gedij wel bij een beetje chaos. Ik moet iets kunnen 
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toevoegen als burgemeester. Zichtbaar zijn zonder het om jou te laten draaien: 

dat zie ik als mijn rol op dit moment.” 

• Lees hier het interview... 

 

 

Frank van Liempdt 

opnieuw wethouder 

Stichtse Vecht 
Lokaal Liberaal in Stichtse Vecht 

heeft Frank van Liempdt naar voren 

geschoven als kandidaat wethouder. 

Van Liempdt stapte eind 2018 op als 

wethouder, wat uiteindelijk ook 

leidde tot het vertrek van Lokaal 

Liberaal uit het college. Maar ‘na 

goede gesprekken over de 

toenmalige situatie’ staat niets een 

terugkeer in het college en de 

herbenoeming van Van Liempdt 

meer in de weg, zo meldt Lokaal 

Liberaal op haar website.  
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