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Nieuwsbrief - september 2022

Beste geïnteresseerde,

Met veel plezier delen we hierbij het laatste It's Public nieuws. Wil je vaker
updates over onze publicaties? Volg ons dan op LinkedIn. 

Alle coalitieakkoorden

Vorige week heeft Den Haag als laatste van de G40 gemeenten een
coalitieakkoord gesloten. Wij hebben de coalitieakkoorden van de grootste 150

gemeenten eenvoudig doorzoekbaar op een rij gezet. Ook maakten we een
handig boekwerk van de G40 coalitieakkoorden om snel het thema van je

voorkeur uit te pluizen.

Opinie: herijking van het gemeentefonds

De herijking van het gemeentefonds wordt na jaren
getouwtrek per 1 januari 2023 doorgevoerd. Er staat
echter nog één vraagstuk open: de verdeling van
de eigen inkomsten. Sommige gemeenten hebben
een lokaal voordeel, bijvoorbeeld door het hebben
van een haven, toerisme, trek naar de grote stad
of verkoop van een onderneming. 

De hamvraag is: is het te rechtvaardigen dat
dergelijke lokale voordelen ertoe leiden dat
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Jeugd: Compensatie
woonplaatsbeginsel te klein

Door de wijziging van het
woonplaatsbeginsel verandert de
financieringsystematiek voor
voogdij/18+ cliënten. Om gemeenten
te compenseren die hier een nadeel
van ondervinden is er een
compensatieregeling ontworpen.
Lees hier wat dit betekent voor uw
gemeente.

Stappenplan aanvullend
armoedebeleid voor
gemeenten

Stijgende prijzen zorgen voor een
toenemend aantal inwoners in
f inanciële problemen. De rijksoverheid
heeft hiervoor maatregelen
aangekondigd op Prinsjesdag. Dit zal
niet voor iedereen op tijd en
voldoende zijn. Lees hier wat uw
gemeente op korte termijn kan doen
om inwoners in nood te
ondersteunen.

Op 1 april is Tom van Mierlo begonnen
bij It's Public als adviseur.  Door
deelname aan de Nationale Denktank
kwam Tom er achter hoe waardevol
en uitdagend advieswerk kan zijn. Hij wil

inwoners van verschillende gemeenten een
ruimhartiger of soberder voorzieningsniveau
krijgen? Lees hier het hele opinieartikel en hier de
analyse die daaraan ten grondslag licht.

Tom gestart bij It 's Public
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impact maken door maatschappelijke
problemen samen met de
opdrachtgever terugbrengen tot
overzichtelijke analyses. Hij heeft aan
University College Maastricht
gestudeerd, en de Master Global
Business and Sustainability behaald
aan de Erasmus Universiteit
Rotterdam.

We zijn verhuisd naar de Prins
Hendrikkade 21E in Amsterdam,
tegenover Amsterdam Centraal. Een
fijne werkplek en heel eenvoudig
bereikbaar. We hopen je daar
binnenkort te ontvangen!

It 's Public is verhuisd

Vacatures

Word jij enthousiast van It's Public?

1.  Beginnend adviseur

2. Ervaren adviseur

3. Partner

4. Partner Duurzaamheid en Klimaat

Jaarverslag

Bekijk ons jaarverslag van 2021 met hierin de belangrijkste kengetallen van de
financiën van It's Public.

   

Alles zien?
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Prins Hendrikkade 21E, Amsterdam

Deel de nieuwsbrief gerust. Kreeg je hem nu
doorgestuurd, schrijf je dan hier in.

Financiële transparantie is  voor ons een
belangrijke kernwaarde. Bekijk ons jaarvers lag
2021 hier. 

Vragen? Je kunt contact met ons opnemen
door op deze nieuwsbrief te reageren
(nieuwsbrief@itspublic.nl)

Fotocredits : Deze brief bevat alleen foto's  in
eigendom van It's  Public.

Fotorechten: CC0

Je ontvangt deze email omdat je hebt

aangegeven interesse te hebben in onze

nieuwsbrief.

We versturen ongeveer één keer per kwartaal een

nieuwsbrief. 

Afmelden

Onze open source library bevat kennisdocumenten, trainingen, templates en
nog veel meer. Klik hier om naar de open source library te gaan.

It 's Public
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