
NIEUWS UIT DE GRIFFIE 2021-30
VRIJDAG 17 SEPTEMBER 2021

EVEN VOORSTELLEN  

Mijn naam is Sam Hageraats. Per 20 september kom ik als stagiair de afdeling 
Raadsgriffie versterken. Mijn stage duurt dertig weken, en ik werk 32 uur per week. Ik 
ben 20 jaar, en zit in het derde jaar van de opleiding HBO-Rechten aan de Hogeschool 
Utrecht. Ik heb een visuele beperking. In mijn vrije tijd lees ik veel, drum ik en speel 
GoalBall. Ik verheug mij erop om bij jullie te komen werken en jullie te mogen 
ontmoeten!

DE BIJEENKOMST VAN 29 SEPTEMBER VAN NATIONAAL PARK UTRECHTSE 
HEUVELRUG GAAT NIET DOOR

Door gebrek aan belangstelling is besloten om deze bijeenkomst niet door te laten gaan. 
Er wordt geïnventariseerd waarom er weinig belangstelling is en deze input wordt 
meegenomen bij het organiseren van een volgende bijeenkomst in het voorjaar. Begin 
2022 volgt een nieuwe bijeenkomst om nieuwe raadsleden en bestuursleden kennis te 
laten maken met het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug.

GEMEENTEKAS- WEBINAR 24 SEPTEMBER 09.00 UUR

Op Prinsjesdag presenteert de regering de plannen voor 2022 in de vorm van de 
Miljoenennota en de Rijksbegroting. In de septembercirculaire van het gemeentefonds – 
die op dezelfde dag verschijnt - worden de financiële effecten voor gemeenten zichtbaar. 
Dat betekent dat in de dashboards kort daarna de financiële gevolgen voor de gemeente 
Leusden te zien zijn, inclusief een heldere bestuurlijke toelichting. 
Gemeentekas organiseert een webinar om toelichting te geven over actuele 
ontwikkelingen die bestuurlijke relevant zijn en die financiële gevolgen hebben voor 
gemeenten. U kunt zich hier kosteloos aanmelden voor het webinar dat wij geven op 
vrijdag 24 september 2021 om 9.00 uur.

VNG bestuurdersdag 2021

Wij wensen jullie alvast een fijn weekend.
Ina en Marie Claire

https://c.spotler.com/ct/m19/k1/LvROQoYUdmFaTUbAG-oaU1a6r7znKtqwi7qP4QPK1KZceo8INDgTFG1PEdJg4RxODhFFEM3Ek0v5OCXvxoDy8Q/uKpkARdpc2KSb4D
https://gemeentekas.webinargeek.com/beter-inzicht-in-de-septembercirculaire-2021
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