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Lees online   |  Gegevens wijzigen

Geachte heer, mevrouw,

Vanwege het sterk gestegen aantal corona besmettingen en de aangescherpte
kabinetsmaatregelen in het kader van de huidige lockdown, is de op 26 november a.s. geplande
VNG Bestuurdersdag en najaars ALV uitgesteld tot februari 2022 (locatie blijft NBC
Congrescentrum Nieuwegein).

Op 26 november a.s. willen wij nog wel in een aantal informele bestuurlijke sessies digitaal (via
Teams) met u van gedachten wisselen over belangrijke actuele thema’s. Het gaat om twee
ronden met in totaal negen sessies, in aanwezigheid van de verantwoordelijke VNG-
commissievoorzitters en VNG-directeuren. Op de drie onderwerpen, waarvoor wij op voorhand
de meeste belangstelling verwachten, zullen wij in twee ronden sessies houden.

Het volledige schema ziet er als volgt uit.

Onderwerp bestuurlijke sessie Ronde 1    Ronde 2

Invulling Hervormingsagenda Jeugd 2022-2028 9.30-10.30 uur    11.00-12.00 uur
Hersteloperatie Kinderopvangtoeslagaffaire 9.30-10.30 uur    11.00-12.00 uur
Herijking gemeentefonds en ROB-advies 9.30-10.30 uur    11.00-12.00 uur
Asiel en migratie in combinatie met r
apport Ter Haar  ‘Beter Huis en thuis voor iedereen’    11.00-12.00 uur

Uitvoering Klimaatakkoord en randvoorwaarden
 

9.30-10.30 uur  

Versterking integrale dienstverlening gemeenten
(extra middelen voor kwetsbare doelgroepen)

9.30-10.30 uur  

Wij nodigen u van harte uit voor deze sessies. U kunt zich aanmelden via de volgende link.  
 
Op donderdag 25 november a.s. zullen wij u de teams-uitnodiging toezenden, waarmee u kunt
deelnemen aan de sessies.
 
Wij zien er naar uit om u volgende week vrijdag te spreken. 
 

Vriendelijke groet,
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
 

https://c.spotler.com/ct/m19/k1/Uc6k44GIPtQEKoSzwvKeK88bs7zbyrkBh_pMyyqflix3UTsWkkjld_dlXLlt7-xM8J070lUhIttFnmMD3CVbVA/hUTsGrZ8XXUxE4n
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mailto:griffie@Papendrecht.nl
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Contact Afmelden
Gegevens wijzigen vng.nl

mr L.K. Geluk

Dit bericht is verzonden door de VNG.
Lees onze proclaimer.
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https://c.spotler.com/ct/m19/k1/cYDgkR8UIP3sAhdDB4mX0n9QqqQqmyztSCxAVeZh5kGKTvxX0HX-B58YO1StsG0hk_PSrkR11KVf6j2WPeS68g/micNGHhzH25edCS
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