
Meld u aan voor 'Laat ons niet in de St(r)eek' - en meer nieuws over M50

Meld u nu aan voor 'Laat ons niet in de St(r)eek'!

Wilt u in gesprek met Tweede Kamerleden over onderwerpen die in uw gemeente 

spelen? Dit is uw kans! Meld u aan voor de 'Laat ons niet in de St(r)eek'-lunch, die 

plaatsvindt tijdens de Algemene Beschouwingen op 21 september 2022 in Den 

Haag bij Het Internationaal Perscentrum Nieuwspoort.

Aanmelden kan nog tot en met 10 augustus via middelgrotegemeenten@zeist.nl. 

Geef daarbij door: 

From: M50 Middelgrote Gemeenten <middelgrotegemeenten@zeist.nl>
Sent: Thursday, July 21, 2022 12:19:46 PM
To: Griffie
Cc:
Subject: Meld u aan voor 'Laat ons niet in de St(r)eek' - en meer nieuws over M50



1. Welk thema u onder de aandacht wilt brengen;

2. Welke medebestuurders u meevraagt; 

3. Via welke contactgegevens (e-mail/telefoonnummer) we u kunnen bereiken.

Lees meer over 'Laat ons niet in de St(r)eek' op onze website.

We zien u graag op 21 september in Den Haag! 

Stemverklaring namens M50

Middelgrote gemeenten hebben geen vlees meer op de botten. Het ontbreekt ze aan 

middelen om te investeren, terwijl ze wél steeds meer taken krijgen. Tijdens het 

VNG-congres eind vorige maand legde de Zutphense wethouder Eva Boswinkel 

daarom een stemverklaring af namens M50, bij de resolutie 'Zekerheid over de 

structurele financiën'.

Wilt u de stemverklaring terugzien? Dat kan op onze LinkedIn-pagina? Kende u onze 

LinkedIn-pagina nog niet? Volg ons dan snel. Zo blijft u altijd op de hoogte over het 

laatste nieuws van M50. 



Agenda

20 augustus | Deadline sollicitaties M50-functies - Solliciteren? Mail ons

10 augustus | Deadline aanmelding 'Laat ons niet in de St(r)eek' - Nu aanmelden

21 september, 10:00-16:00 uur | Laat ons niet in de s(t)reek!

23 september, 09:30-13:00 uur | Ledenbijeenkomst M50
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