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John Berends beoogd CdK
In 2019 gaat VNG Gelderland op
zoek naar een nieuwe voorzitter.
De huidige voorzitter, John
Berends
(burgemeester
van
Apeldoorn) wordt de opvolger van
Clemens Cornielje als Commissaris
van de Koning van Gelderland.

John Berends op 6 februari 2019
tijdens
de
Statenvergadering
geïnstalleerd.
Het bestuur en secretariaat van
VNG Gelderland wensen hem veel
geluk en succes met deze mooie
uitdaging.

Naar alle waarschijnlijkheid wordt

Fijne feestdagen!
Het bestuur en secretariaat van VNG Afdeling Gelderland wensen u allen fijne
feestdagen en een gelukkig nieuwjaar. We hopen u in 2019 weer bij een van
onze bijeenkomsten te mogen begroeten. Bijvoorbeeld op de Dag van de
Gelderse Gemeenten op maandag 8 april in de gemeente Nijmegen.

Meerjarenvisie VNG 2020 – 2024
Op 20 november jl. vond de bijeenkomst over de Meerjarenvisie 2020-2024 van
de VNG plaats in gastgemeente Arnhem. Jantine Kriens ging in gesprek met de
vele aanwezigen en Co Verdaas neemt de bestuurders mee in de opgaven voor
Gelderland. De resultaten van deze bijeenkomst worden meegenomen in de
Meerjarenvisie gemeenten 2020-2024 van de VNG. Een fotografisch verslag van
deze bijeenkomst vindt u op onze site . Een tekstverslag vindt u hier.

Nieuwe bestuursleden VNG Gelderland
Er zijn twee nieuwe wethouders
aangesloten bij het bestuur van VNG
Gelderland. Zij zullen tijdens de ALV
van april 2019 officieel toetreden tot
het bestuur en tot die tijd als
aspirant-lid meedraaien. Maak op
onze site kennis met Gert van den
Berg (Nunspeet) en Nick Derks
(Wijchen).

Intervisie bestuurlijke driehoek
Breng bestuurlijke driehoeken bij
elkaar! Ruim 15 jaar dualisme en
een nieuw overleggremium. Wat
levert dat op? Laten we eens een
dag investeren in elkaar, in goed
gezelschap en een prettige
omgeving.
Ga als driehoek van burgemeester,

secretaris en griffier in gesprek
met andere driehoeken uit
Gelderland. In een vertrouwelijke
sfeer
komen
verschillende
onderwerpen
aan
bod,
bijvoorbeeld: Hoe vaak kom je bij
elkaar, waar praat je over? Hoe zie
je jouw rol in de gemeente? Hoe ga
je om met de verschillende

verantwoordelijkheden binnen de
driehoek? De inhoud van deze
bijeenkomst
wordt
in
samenwerking met de deelnemers
vastgesteld.
Heb
je
interesse
in
deze
bijeenkomst? Neem dan een kijkje
op onze site.

Griffiersbijeenkomst: Het Goede Gesprek
Op 14 december jl. organiseerde de Gelderland Academie de eerste
bijeenkomst speciaal voor griffiers. 22 Gelderse griffiers kwamen samen om van
elkaar te leren. De onderwerpen ‘burgemeestersbenoemingen en
klankbordgesprekken’ stonden centraal tijdens deze bijeenkomst. Sprekers
waren o.a. Bianca Espeldoorn (griffier Heerde), Bob Roelofs (griffier PS),
Marieke de Lange (kabinet CdK) en Hans Oostendorp (Necker van Naem).

Bijeenkomsten Grip op Samenwerking
In samenwerking met de griffiers uit verschillende regio’s organiseert de
Gelderland Academie een reeks bijeenkomsten met als thema Grip op
Samenwerking. Zutphen en Rheden zijn al aan de beurt geweest en in het
nieuwe jaar is Wageningen gastgemeente. Heb je in jouw regio behoefte aan
een dergelijke bijeenkomst? Kijk dan in de agenda of er al één in jouw regio
gepland staat. www.gelderlandacademie.nl/agenda/

Bijeenkomst Vernieuwing lokale democratie: 7 februari
Ben je in je gemeente ook bezig
met vernieuwing van de lokale
democratie? Ben je ook bezig met
de vraag hoe inwoners betrokken te
krijgen en te houden bij het
besturen van de gemeenschap? En
hoe je dat ook werkbaar houdt?
Waar de grenzen liggen? Wat de
taak is van de gemeenteraad,

belangenbehartiger of kadersteller
of anders? Kom dan op 7 februari
naar het provinciehuis. We hebben
boeiende sprekers en interessante
workshops voor je georganiseerd.
Laat je inspireren en inspireer
anderen met jouw ervaringen en
ideeën.
Deze

bijeenkomst

wordt

georganiseerd door de provincie
Gelderland,
de
Gelderland
Academie
en
de
Leefbaarheidsalliantie.
Meer informatie over deze
bijeenkomst en de mogelijkheid
om je in te schrijven vind je op
onze site.

