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VNG-congres Gemeenteﬁnanciën 2019
Voor de zevende keer organiseert
de VNG haar jaarlijkse congres Gemeenteﬁnanciën, hét landelijke
congres voor gemeenteambtenaren
op het gebied van ﬁnanciën.

de actualiteit en met gebruik van van de sprekers die een college verprak"jkvoorbeelden.
zorgt.

Nieuw dit jaar zijn de colleges, door
vooraanstaande sprekers uit het
vakgebied! Als "pje van de sluier:
Op dit moment wordt hard gewerkt na zijn zeer goed gewaardeerde
aan een sterk aanbod met inhoude- plenaire bijdrage van vorig jaar, is
lijke workshops, al"jd inspelend op prof. dr. Maarten Allers dit jaar één

VNG Congres
Op 4 en 5 juni was het VNG
Jaarcongres 'Besturen is
mensenwerk' in de Gelderse
gemeente Barneveld.
Onder andere burgemeester
Somers uit Mechelen en minister Ollongren spraken de
aanwezige gemeentebestuurders toe. De heer van
Zanen werd herbenoemd als
voorzi7er van de VNG.
Kijk hier voor een terugblik.

Blokkeer je maandag 25 november
alvast in je agenda? Na de zomervakan"e ontvang je de oﬃciële uitnodiging.

Gastgemeente 2020
De gastgemeente voor de Dag van de Gelderse Gemeenten
2020 werd bekend gemaakt "jdens de ALV op 8 april in Nijmegen. We zijn volgend jaar te gast "jdens het 625 Burenstad jaar. Buren viert 625 jaar stadsrechten in 2020.

Bijeenkomst ‘Toekomst lokale par"jen’
Op 2 juli a.s. vindt in Lansingerland de bijeenkomst ‘Toekomst lokale par"jen’
plaats. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de VNG in samenwerking
met de scou"ngscommissie lokale par"jen. Deze scou"ngscommissie is eerder
door de VNG gevraagd om vertegenwoordigers van lokale par"jen te mo"veren
om zich kandidaat te stellen voor het lidmaatschap van VNG bestuur en commissies. Kijk voor meer informa"e op onze site.

Terugblik Dag Gelderse Gemeenten 2019
De gasten werden op 8 april jl. verwel- van de afdeling uiteen zet.
komd op de Radboud Universiteit door
In het daaropvolgende themagedeelte
burgemeester Bruls van Nijmegen en
spraken burgemeester Van Eert van
rector magniﬁcus Wigboldus.
Rheden, gedeputeerde Scheﬀer en
Tijdens de ALV is de heer Verhulst be- prof. Mastenbroek van de Radboud
noemd tot voorzi7er van VNG Gelder- Universiteit over de Gelderse uitdaland. De leden stemden tevens in met ging in Europa.
een uitbreiding van de Gelderland AcaAls afslui"ng van het ochtendprogramdemie en het koersdocument van VNG
ma werd de gastgemeente voor 2020
Gelderland dat de toekomstplannen

bekend gemaakt.
Na de lunch volgde een middagprogramma met verschillende excursies
en workshops. De dag werd afgesloten
met een hapje en drankje.

Ondermijningsconferen"e
Op vrijdag 17 mei verzamelden meer
dan zes"g raads- en Statenleden zich
in het Huis der Provincie voor de
Ondermijningsconferen"e. Deze bijeenkomst werd in samenwerking
met het Programma Weerbare Overheid van Gelderland georganiseerd.

met een oproep tot samenwerking tegen ondermijning.
om ondermijning tegen te gaan.
Na een korte pauze konden de deelVervolgens werden de aanwezigen nemers kiezen uit vijf verschillende
toegesproken door John Lucas, workshops.
Hoofdoﬃcier van Jus""e van het
Klik hier voor een verslag van de
OM in Oost Nederland. Hij riep de
conferen"e.
aanwezigen op om hun burgemeesCommissaris van de Koning John ter als meest publieke ﬁguur van de
Berends opende de bijeenkomst gemeente te steunen in de strijd

Save the date

Vernieuwing lokale democra"e

Op 30 en 31 augustus vindt
het Democra"efes"val
plaats op het eiland VeurLent in de Waal bij Nijmegen. De Gelderland Academie is er natuurlijk ook bij.

Op ini"a"ef van een aantal raadsleden uit de regio Rivierenland organiseert de
Gelderland Academie op 6 september een werkconferen"e waarin we de vraag
‘Hoe geven we inwoners meer invloed bij de lokale poli"eke besluitvorming?’
beantwoorden. Een mooie start van het nieuwe poli"eke jaar! Kijk hier voor
meer informa"e over de te volgen workshops.

Op 29 augustus zijn we ook
bij de Summerschool, een
nieuw ini"a"ef van de organisatoren van de Dag van de
Lokale Democra"e.
Jij bent er toch ook bij?

Klimaatadapta"e Rivierenland
Op vrijdag 27 september organiseert de Gelderland Academie samen met de
SNR een bijeenkomst voor collegeleden over klimaatadapta"e. Aan de hand
van bollenschema’s gaan we met elkaar in gesprek over wat klimaatverandering
betekent voor jouw gemeente en hoe je daar als wethouder mee omgaat. Kijk
voor meer informa"e op de site van de Gelderland Academie.

Samen sterk voor een eigen interne academie
Op 14 mei namen vijIien gemeenten en uitvoerings-organisa"es
deel aan de bijeenkomst Samen
sterk, georganiseerd door de Gelderland Academie en de Harderwijk Academie.
Beginnen en doen: Tijdens de bijeenkomst gaf Charlo7e Ma7hes
van de Harderwijk Academie een

boeiende presenta"e over het opze7en en inrichten van een eigen
academie. Ook de dilemma’s en
vraagstukken die daarbij speelden,
kwamen hierbij aan de orde.

werkvloer.

Vervolg: Op 19 november 2019 krijgt
deze bijeenkomst op verzoek van de
aanwezigen een vervolg. Hou de site
van de Gelderland Academie in de
Vervolgens bracht Emiel Neijenhuis gaten voor meer informa"e.
van Koﬃe en Bubbels een leerzame
en verhelderende presenta"e over
de verschillende genera"es op de

