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Eerste reactie en analyse 
gemeenteraadsverkiezingen 2022

De dag na de gemeenteraadsverkiezingen gaven Lisanne de Blok (docent 

Universiteit Utrecht) en Leonard Geluk een eerste reactie op uitslag van de 

gemeenteraadsverkiezingen. Vooral de lage opkomst en de populariteit van lokale 

partijen waren opvallend. Wat zegt dat precies?

De week van Leonard Geluk, 18 maart

Duizenden mensen demonstreerden op het Malieveld tegen de bezuinigingen op de 

jeugdzorg. Ook Leonard Geluk was namens alle gemeenten aanwezig: ‘Wij willen 

voldoende middelen voor jeugdzorg, meer ruimte voor professionals en minder 

bureaucreatie. Wij willen in overleg met het kabinet, maar dan moeten de bezuinigen 

van tafel.’
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Naar alle vacatures

Terugblik VNG-cie. Informatiesamenleving 10 maart
Over de VNG

Op 10 maart hebben de Commissie Informatiesamenleving en de Commissie Bestuur 

en Veiligheid samen met het College voor Dienstverleningszaken gezamenlijk 

vergaderd over het thema Digitale Veiligheid. Hiermee is binnen de VNG governance 

1 lijn ingericht.

Terugblik VNG-cie. EKEM 10 maart
Over de VNG

De VNG-commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu (EKEM) kwam donderdag 

10 maart bijeen. Er werd gesproken over gebiedsgericht werken, transport van 

gevaarlijke stoffen via het spoor en een aantal Europese voorstellen.

• VNG Realisatie zoekt een (Project)secretaresse ter ondersteuning van Manager 

Beheren en project GemeenteDelers 2022 (tijdelijke opdracht)

• VNG Realisatie zoekt een Senior Adviseur Bedrijfsvoering (tijdelijke opdracht)

• VNG Realisatie zoekt een Coördinator Generieke Digitale Infrastructuur (GDI)

• Eventmanager bij VNG Connect m/v (m/v 0,8-1fte)

• Beleidsmedewerker Participatie en Inclusiviteit in de Energietransitie (32 uur)

• Administratief medewerker CRM (32 uur)

• Medewerker Servicepunt (24 uur; maandag, woensdag en donderdag)

• VNG Realisatie zoekt een Adviseur Recruitment en Mobiliteit

• HR adviseur met affiniteit voor Leren & Ontwikkelen (36 uur)

• Kim Putters: 'Dit is het moment om het anders te doen'
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• Heerenveen doet het licht uit

• Na de coronacrisis: de samenleving weer aan het stuur

• Slim investeren in het talent van hoogopgeleide 

statushouders

• Beter aanbesteden: Niet te bang voor de markt

• Raad & Werk: Lea van der Zee

Dit bericht is verzonden door de VNG.

Lees onze proclaimer.
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