
1

Lugt, Arjen van der

Van: Alberts-Boon, Joke <j.albertsboon@utrecht10.nl>

Verzonden: donderdag 16 juli 2020 12:23

Aan: t.vandertorre@debilt.nl; griffie@houten.nl; griffie@ijsselstein.nl; 

j.karens@nieuwegein.nl; griffie@nieuwegein.nl; Lith, Frank; 
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k.goossens@vijfheerenlanden.nl; griffie@vijheerenlanden.nl; 

mvanesterik@wijkbijduurstede.nl; mvanesterik@wijkbijduurstede.nl; Tobeas, Mark; 

Raadsgriffie; j.janssen@zeist.nl; m.degraaf@derondevenen.nl; 

gabrielle.dolders@lopik.nl; griffie@lopik.nl; griffie@montfoort.nl; 

griffie@montfoort.nl; Lugt, Arjen van der

CC: Alberts-Boon, Joke; Hall, Merel van

Onderwerp: U10-Nieuwsbrief: strategisch personeelsbeleid regio Utrecht, convenant beter 

inburgeren, Woondeal werkt, Cirkelregio en bestuurstafels 17 juni 2020

Categorieën: Ingekomen stuk

Goedemiddag, 

 

Vanmorgen is de nieuwe U10-nieuwsbrief (zie onderaan dit mailbericht) verzonden naar alle bestuurders, 

ambtenaren en (samenwerkings)partners die betrokken zijn bij het U10-netwerk. 

Zoals afgesproken is deze nieuwsbrief niet rechtstreeks naar de raadsleden verstuurd (m.u.v. de gemeente Utrecht, 
conform afspraak). Wilt u deze nieuwsbrief bij de raadsleden in uw gemeente onder de aandacht brengen? 

De link naar de nieuwsbrief is:https://mailchi.mp/d57b3e51e041/u10-nieuwsbrief-nr-2-juli-2020 

Verstuurde nieuwsbrieven zijn ook te vinden op de website van de U10; ga hiervoor 

naar http://www.utrecht10.nl/nieuws en klik vervolgens op ‘Nieuwsbrieven’. 
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 Joke Alberts – Boon 

Communicatie U10 
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Strategisch personeelsbeleid voor de regio Utrecht  

Als regio maken we een gezamenlijke Human Capital Agenda (HCA), 

die aansluit op de Regionale Economische Agenda (REA). Hiermee 

kunnen vraag naar en aanbod van voldoende gekwalificeerde mensen 

op elkaar worden afgestemd. 

Lees meer 

 

 

 

16 Utrechtse gemeenten tekenen voor sneller en 

beter inburgeren 

Zestien Utrechtse gemeenten gaan nauwer samenwerken bij de 

opvang en begeleiding van statushouders. Zodat statushouders sneller 

de taal leren, een opleiding volgen en meer kans maken op de 

arbeidsmarkt. Op woensdag 17 juni ondertekenden de U10-

gemeenten, De Ronde Venen, Lopik, Montfoort en Oudewater de 

vernieuwde bestuursovereenkomst Asiel & Integratie. In de 

overeenkomst staan afspraken over de inkoop van taaltrajecten en het 

voortzetten van de succesvolle regionale aanpak ‘de doorgaande lijn’.   

Lees meer 
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Woondeal regio Utrecht werkt  

In de regio Utrecht kunnen 84.000 extra woningen gerealiseerd 

worden tot 2030. Dit zijn er 17.000 meer dan in beeld waren tijdens het 

afsluiten van de Woondeal vorig jaar. Dat zijn resultaten die 

de Woondeal Utrecht heeft opgeleverd: een completer beeld, meer 

zicht op extra woningen en plekken waar we plannen kunnen 

realiseren. 

Lees meer 

 

 

 

Cirkelregio Utrecht gaat voor cirulaire samenleving 

met nieuwe website 

Wilt u informatie over over het hergebruik van afval(stoffen) en 

circulariteit? U vindt het op de nieuwe website van Cirkelregio Utrecht. 

De U10-gemeenten hebben hieraan meegewerkt. Door kennis op te 

doen en te delen, te leren van bestaande circulaire initiatieven en 

professionele hulp in te roepen maken we samen de circulaire 

economie in de regio Utrecht mogelijk.  

Lees meer 

 

 

 

Ter tafel: verslagen bestuurstafels 17 juni 

Op 17 juni waren er deels weer 'live' bestuurstafels, in gastgemeente 

Utrecht. Hieronder leest u een inhoudelijke terugblik. 

 

Duurzame bereikbaarheid 

Economische positionering 

Gezonde en inclusieve regio 

Gezonde woon- en leefomgeving en Gezonde en inclusieve regio 

Gezonde woon- en leefomgeving 

Groen en landschap 

Er was geen bestuurstafel Klimaatneutrale regio.  

 

 

Uitschrijfbutton Nieuwsbrief U10  
 

Copyright © 2016 Procesteam U10.  

Ons e-mailadres is: 

info@utrecht10.nl 
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