
Bekijk deze e-mail in uw browser

Seminar ‘De kunst van bereikbaarheid’

Hoe pakken we complexe opgaven in het ruimtelijk domein duurzaam, effectief
en innovatief aan? Wat zijn de relevante ontwikkelingen op onder meer het
gebied van mobiliteit en integrale gebiedsontwikkeling? Vragen die op
donderdag 3 oktober aan de orde komen tijdens een bijeenkomst over
duurzame mobiliteit en wonen in Midden-Nederland. Organisatoren zijn de
VNG Utrecht, Bouwend Nederland, de gemeente Utrecht, MKB Nederland
Midden en VNO-NCW – provincie Utrecht.

Lees verder...

Ouderen zijn niet over een kam te scheren

Gemeenten die serieus werk willen maken van ouderenparticipatie moeten zien
te voorkomen dat ze ouderen teveel over één kam scheren. “De groep is juist
heel divers samengesteld”, aldus Ingrid van Lieshout, onderzoeksleider van de
Staat van Utrecht namens de gemeente Utrecht.
Van Lieshout was een van de sprekers van de interactieve bijeenkomst
‘Ouderen aan zet’, die donderdag 12 september 2019 werd gehouden in het
stadhuis van Bunnik te Odijk. De organisatie was in handen van de VNG
Utrecht, het Netwerk Utrecht Zorg Ouderen (NUZO) en het kennisplatform
Utrecht Sociaal. De bijeenkomst werd geleid door Anneke Dubbink, raadslid in
Houten en beoogd bestuurslid van de VNG Utrecht.

Lees verder...
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Landelijke werkconferentie Klimaatakkoord

In de aanloop naar de buitengewone ALV op 29 november aanstaande
informeert de VNG gemeenten op uiteenlopende wijze over de inhoud van het
Klimaatakkoord. Ook gaat zij het gesprek aan over de betekenis van het
akkoord voor gemeenten en hun inwoners. Op 8 oktober aanstaande vindt in
Nieuwegein een landelijke bijeenkomst plaats over het Klimaatakkoord. De
opzet van de conferentie is vergelijkbaar met voorgaande
Klimaatbijeenkomsten en bestaat uit een ambtelijk middagprogramma en een
bestuurlijk avondprogramma.

Lees meer...

Vertegenwoordiger VNG
Utrecht in bestuurlijk
netwerk stikstofaanpak
De VNG zocht onlangs bestuurders
met ruime ervaring met de
stikstofproblematiek om hun inbreng
te leveren aan een ‘bestuurlijk
netwerk stikstofaanpak’. Ook de
VNG Utrecht is gevraagd een
bestuurder af te vaardigen en het
bestuur heeft inmiddels dan ook na
een oproep daartoe – via de
nieuwsbrief en site – een kandidaat
voorgedragen. Het betreft Engbert
Stroobosscher, wethouder van
Veenendaal.

Kandidaten gezocht voor vacatures
VNG-bestuur en -commissies

De VNG zoekt kandidaten voor in totaal 13 vacatures in het VNG bestuur en in
verschillende VNG commissies (inclusief colleges). Het vertrek van Udo Kock
als wethouder in Amsterdam maakt dat er een vacature is voor het
voorzitterschap van de commissie Financiën, en daarmee ook voor het
lidmaatschap van het bestuur. Andere vacatures die zijn ontstaan betreffen het
bestuur, de commissies Financiën, Bestuur & Veiligheid, Informatiesamenleving
en Participatie, Schuldhulpverlening & Integratie, en de colleges voor
Arbeidszaken en van Dienstverleningszaken. Aanmelding voor een van de
vacatures is mogelijk tot woensdag  2 oktober, 12.00 uur.

Lees meer...
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