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Vooraankondiging Najaarscongres
Thema: de informatiesamenleving

Op vrijdag 22 november houdt de VNG Utrecht in gastgemeente Nieuwegein
het Najaarscongres 2019. Centraal staan de bestuurlijke dilemma's van de
informatiesamenleving. Digitalisering en nieuwe technologie hebben onze
samenleving in een stroomversnelling gebracht. Veranderingen volgen elkaar in
een razend tempo op. Wie achterom kijkt, naar tien, vijf of zelfs twee jaar
geleden, ziet een andere wereld, met andere omgangsvormen, andere
mogelijkheden en andere verwachtingen. 
Zulke ontwikkelingen dwingen gemeentebestuurders om keuzes te
maken. Want hoe gebruiken we big data en andere digitale informatie? En van
wie is die informatie eigenlijk? Hoe zit het met privacy en veiligheid? Waar
houdt de eigen verantwoordelijkheid op en begint die van de overheid? Wat
doen we met mensen die digitaal minder handig zijn? 
Het programma is nog volop in ontwikkeling. Maar als lid van de VNG Utrecht
kunt u zich nu al aanmelden!
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Bestuurlijke bijeenkomst Klimaatakkoord

Woensdag 13 november vindt in het Stadshuis van Nieuwegein van 16.00 tot
18.00 uur een bestuurlijke bijeenkomst plaats over het Klimaatakkoord,
georganiseerd door de VNG in samenwerking met de VNG Utrecht. In verband
met de komende buitengewone Algemene Ledenvergadering van de VNG
op 29 november 2019 wordt bestuurders van de 26 Utrechtse gemeenten
gevraagd hun mening te geven over het akkoord. Hoe verhoudt het akkoord
zich tot uw eigen beleid en ambities? Hoe ervaart u de interbestuurlijke
samenwerking met mede-overheden? En hoe kijkt u aan tegen uw beleid op de
middellange termijn; welke ontwikkelingen verwacht u?

Lees verder...
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