NIEUWS UIT DE GRIFFIE 2021-38
V RIJDA G 1 9 NOV EM BER 20 21

BERICHT UIT DE KLANKBORDGROEP OMGEVINGSWET
Agelopen maandag heeft de werkgroep zich uitvoerig laten informeren over de voortgang
invoering Omgevingswet.
Paul Leijenaar en Michiel Louweret namen ons mee in het belang van de Voorfase in het
proces van de Omgevingswet. En de overlegvormen die nieuw zijn in dat kader: één loket
+ intaketafel + omgevingstafel. Verder hebben we ingezoomd op de producten uit de OW
die belangrijk zijn voor de raad: Adviesrecht, Participatie en klein beetje: monitoring. De
presentatie is bijgevoegd. (zie GO) Tenslotte heeft de klankbordgroep feedback gegeven
op de conceptagenda voor de Uitwisseling van 9 december.
Voor de raadsleden heeft Michiel nog een leestip: https://vng.nl/publicaties/handreikingparticipatie-bij-initiatieven-en-de-omgevingstafel
BROCHURE GEOPARK HEUVELRUG GOOI EN VECHT
Een brochure getiteld “Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht; fundament van onze
leefomgeving” is toegevoegd aan GO. Deze brochure is afkomstig van het burgerinitiatief
Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht en gericht aan de raadsleden van de gemeenten
gelegen in het Geopark.
TERUGBLIK WEBINAR GGD UTRECHT EN GHOR
Woensdag 10 november jl. organiseerden de GGD regio Utrecht en GHOR een webinar
over de laatste ontwikkelingen in de coronabestrijding. Terugkijken? Via deze link. In GO
is de presentatie toegevoegd.
UITNODIGING VNG DIGITALE BESTUURLIJKE SESSIES OP VRIJDAG 26
NOVEMBER A.S.
De op 26 november a.s. geplande VNG Bestuurdersdag en najaars ALV is uitgesteld tot februari 2022,
maar op 26 november a.s. wil de VNG nog wel in een aantal informele bestuurlijke sessies
digitaal (via Teams) 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. Meer informatie in de uitnodiging
Nieuwsbrieven:
Nieuwsbrief Huiskamer van Leusden (in GO geplaatst)
Nieuwsbrief Nederlandse Vereniging voor Raadsleden (in GO geplaatst)
Nieuwsbrief 2021 Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand (in GO geplaatst)
VNG Ledenbrief 21/077 - Uitstel VNG Bestuurdersdag en najaars-ALV tot 4 februari 2022
VNG Ledenbrief 21/078 - Stand van zaken Hervormingsagenda Jeugd
Nieuwsbrief Gemeente.nu
Wij wensen jullie alvast een fijn weekend.
Ina, Sam en Marie Claire

