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Heeft u allen een goed reces gehad? 

 

Even geen Zoom- en Teamvergaderingen? Genoten van de 

toegenomen mogelijkheden? Er kan al weer heel wat. En 

het voelt heel goed, is althans mijn ervaring. Hopelijk 

wordt dit jaar een weer wat normalere periode, zeker ook voor de zorg en het onderwijs. 

Gelukkig dat de economie in de meeste sectoren snel en goed herstelt. En dat vooral de 

werkloosheid beperkt is. Iedere werkloze is er 1 teveel, want werk is zingeving en een 

oplossing voor problemen. Daar moeten ....... 

Lees verder 

 

Han ter Heegde is burgemeester van Gooise Meren en voorzitter VNHG 
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Jos Wienen is burgemeester van Haarlem en lid 

van de VNG-commissie Bestuur en Veiligheid 
   

   

Beelden van het verleden 
Recent heeft de burgemeester van 

Amsterdam namens het stadsbestuur 

excuses aangeboden voor het 

slavernijverleden van Amsterdam. De 

extra aandacht voor slavernijverleden en 

voor racisme in onze huidige samenleving 

en het eventuele verband daartussen is in 

meerdere gemeenten een punt van 

aandacht en onderzoek geworden. En dit 

staat niet op zichzelf. Er is ook her en der 

onderzoek naar de rol van gemeenten bij 

de Jodenvervolging in de Tweede 

Wereldoorlog. Daarnaast is er soms 

discussie over historische personen die nu 

anders bekeken worden dan vroeger. Jan 

Pietserszoon Coen is daar een voorbeeld 

van. We kunnen er politiek aardig druk 

mee zijn. 

Aandacht voor het verleden is wat mij 

betreft een groot goed. Het raakt een 

natuurlijke nieuwsgierigheid naar hoe het 

vroeger was en hoe het heden geworden 

is. En het werkt ook door in onze eigen 

tijd, in onze samenleving en in onze 

emoties. Helden willen we eren en 

schurken liever weren...... 

Lees verder.... 
   

        

ALV VNHG 3 september Purmerend 
Op vrijdagochtend 3 september heet de gemeente Purmerend ons welkom in theater de 

Purmaryn voor onze jaarvergadering, de ALV. Het thema van de bijeenkomst is:de 

verhouding overheid-inwoners. Vertrouwen, kwaliteit van uitvoering en 

participatie  komen zeker aan de orde.  Marije van den Berg gaat met ons in gesprek. 

VNG-actualiteiten bespreken we met Pieter Jeroense(VNG), Songul Mutluer en Victor 

Everhardt(bestuursleden VNG). 

CdK Arthur van Dijk sluit af met een uitdaging voor de NH-bestuurders. U kunt nog 

inschrijven! 
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Nadere informatie en inschrijven 

. 
   

  

Vervolg herijking Gemeentefonds 
Gelijktijdig met de kabinetsformatie loopt het proces herijking Gemeentefonds.  

Tal van Noordhollandse bestuurders namen deel aan de door BZK en VNG georganiseerde 

informatieve sessies.  

Na advisering door de Raad voor het Openbaar Bestuur in september volgt de bestuurlijke 

consultatie van de gemeenten. 

Nadere informatie hierover volgt. 

 

Link naar Informatie over huidige stand van de voorstellen. 

  
   

  

Actuele informatie rond corona en herstelplannen 
De maatregelen met betrekking tot het coronavirus hebben veel impact op gemeenten. In 

iedere gemeente en regio wordt hard gewerkt aan de komende fasen van de crisis en 

herstel. 

Op de website van de VNG vindt u de actuele stand van zaken, real time inzicht in projecten 

en kunt u zien welke producten u in de komende maanden van de VNG kunt verwachten. 

 

Via deze pagina informeert de VNG gemeenten met nieuwsberichten, veel gestelde vragen 

en relevante links. Daarnaast is er een forum ingericht. 

Dit is een plek om ervaringen en werkwijzen uit te wisselen. 
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