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'De grenzen van de informatiesamenleving'
Sprekers Najaarscongres 2019 bekend
De komst van de informatiesamenleving levert de nodige bestuurlijk dilemma's
op. Boeiende sprekers als Maxim Februari (schrijver en filosoof), Brenno de
Winter (ICT-onderzoeker) en Patrick van Domburg (burgemeester van
IJsselstein en lid van de VNG-commissie Informatiesamenleving) zijn
uitgenodigd om hier hun visie op te geven tijdens ons Najaarscongres 2019,
dat op vrijdag 22 november wordt gehouden in gastgemeente Nieuwegein.
Hoe gebruiken we big data en andere digitale informatie bestuurlijk? Van wie is
die informatie eigenlijk? Hoe zit het met privacy en veiligheid? Welke
bedreiging vormt de informatiesamenleving voor de democratie? Waar houdt
de eigen verantwoordelijkheid op en begint die van de overheid? En wat doen
we met mensen die digitaal minder handig zijn?
Al met al een interessant programma, dat u van voldoende informatie voorziet
om het debat op gemeentelijk niveau aan te gaan. Deelname is gratis. Wel zult
u zich even moeten inschrijven. Dat kan nog maar een beperkt aantal dagen!
Bezoek nu onze congrespagina's.
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Gedeputeerde Rob van Muilekom:
We moeten onze krachten bundelen
Sneller, beter, meer. Dat zijn de steekwoorden als het gaat om de
programmering van de woningbouwopgave in de provincie Utrecht.
Gedeputeerde Rob van Muilekom voegt daar in een interview met vngutrecht.nl
echter nog een belangrijke aan toe: samen. “Om deze aantallen te kunnen
realiseren, moeten we onze krachten bundelen.” Hij wijst erop dat de provincie
Utrecht menskracht en deskundigheid beschikbaar stelt aan de Utrechtse
gemeenten om de woningbouwproductie op te schroeven en de plancapaciteit
te vergroten. “Ik zou gemeenten willen oproepen daar ook zoveel mogelijk
gebruik van te maken. Niet voor niets hebben we als provinciebestuur in ons
coalitieprogramma gezegd dat we de woningbouw willen versnellen. Als je
vastloopt, trek dan aan de bel. Wij voelen ons medeverantwoordelijk.”
Lees hier het interview...
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