Nieuw op vngutrecht.nl
VNG Utrecht focust in 2013 op verder aanscherpen informatievoorziening
Informatieve bijeenkomsten over een keur van onderwerpen, een
hoger aantal nieuwsbrieven, een moderne en actuele website, en de
nodige contactmomenten voor en met de leden. Met die
instrumenten wil de VNG afdeling Utrecht in 2013 het niveau van de informatievoorziening verder
omhoog tillen, zo blijkt uit de begroting voor 2013. De contributie voor 2013 wordt gehandhaafd op
€ 0,1426 per inwoner, met een maximum van 150.000 inwoners. Er is ten opzichte van 2012 dus niet
geïndexeerd.
 Klik hier voor meer informatie.
‘Structuur volgt inhoud: laten we het dus over de inhoud hebben’
In het jaar dat Pieter Verhoeve in Oudewater aantrad als jongste
burgemeester van Nederland nam Ties Elzenga afscheid als burgemeester
van Veenendaal. Beiden waren ze 31 jaar toen ze de ambtsketen
omgehangen kregen. Voor Ties Elzenga (CDA) begon het in 1979 met zijn
benoeming tot burgemeester van Hemelumer Oldeferd, een kleine
plattelandsgemeente in het zuidwesten van Friesland. Pieter Verhoeve
(SGP) volgde in zijn voetspoor op 27 juni 2012, toen hij aantrad als burgemeester van Oudewater.
Hoe verhouden zich de idealen van de nieuwkomer tot de ervaringen van de oude rot in het vak?
 U leest het in dit dubbelinterview op vngutrecht.nl.
Burgemeester Nieuwegein voorgedragen als bestuurslid GBKN
Het bestuur van de VNG afdeling Utrecht heeft Frans Backhuijs,
burgemeester van Nieuwegein, voorgedragen als bestuurslid van de
Stichting GBKN (Grootschalige Basiskaart Nederland). In het bestuur van
de stichting was een vacature ontstaan na het vertrek van Cor Lamers,
burgemeester van Houten.
 Klik hier voor meer informatie.
Samenvoegen provincies Utrecht, Noord-Holland en Flevoland houdt gemoederen bezig
De door het kabinet beoogde samenvoeging van de provincies Utrecht,
Noord-Holland en Flevoland houdt de gemoederen flink bezig. Eind 2012
kwam de formele aankondiging dat over de fusie nu concreet in overleg
wordt getreden met de provincies, de betrokken gemeenten en
waterschappen alsmede maatschappelijke organisaties. Voor de
Provinciale Statenverkiezingen van 18 maart 2015 zou de fusie een feit
moeten zijn. Een van de gevolgen is dat de vacature van Commissaris van de Koningin (CvdK) van
Utrecht, die ontstaat door het aangekondigde terugtreden van huidig CvdK Roel Robbertsen, niet zal
worden opengesteld. Robbertsen zelf riep in zijn nieuwjaarstoespraak op tot een referendum over de
samenvoeging. Een aantal burgemeesters, waaronder burgemeester Ostendorp van Bunnik,
verklaarde op hun beurt niets te zien in de fusieplannen van het kabinet.
 Klik hier voor meer informatie.

Voorbeeldaanpak gemeenteraadsverkiezingen
Het lijkt nog ver weg, maar de gemeenten Houten en Zeist zijn nu al druk
bezig om de bevolking te betrekken bij de gemeenteraadsverkiezingen
van 2014. Reden voor de landelijke VNG om hun aanpak op te nemen in
een landelijke databank van praktijkvoorbeelden over de verkiezingen.
Op de website is ook een dossier te vinden, met uiteenlopende
informatie over de gemeenteraadsverkiezingen van 2014.
 Klik hier om naar de databank te gaan.
Noteer alvast in uw agenda:
 Voorjaarscongres 2013: donderdag 23 mei
Het thema wordt in de eerstvolgende bestuursvergadering op 8 februari aanstaande
bepaald. In de volgende nieuwsbrief leest u hier meer over.
Locatie: gemeentehuis van De Bilt. De Bilt bestaat in 2013 namelijk 900 jaar.
 Najaarscongres 2013: donderdag 7 november
Het thema is nog niet bekend.
Volg VNG afdeling Utrecht via twitter
Wist u dat VNG afdeling Utrecht ook op Twitter actief is? Blijf op de hoogte en meldt u aan
als volger van @vngutrecht!

