Nieuw op vngutrecht.nl
Pers versus politiek: Waakhond of schoothondje?
De media kunnen de carrière van lokale politici en bestuurders maken of breken.
En dus is een goede relatie met de media van cruciaal belang. De kwaliteit van die
relatie staat centraal tijdens het Voorjaarscongres 2013 van de VNG afdeling
Utrecht, dat op donderdag 23 mei 2013 wordt gehouden in het gemeentehuis van
De Bilt. Hoe kijken vertegenwoordigers van de media aan tegen de
vertegenwoordigers van de lokale democratie en de manier waarop de onderlinge
relatie het beste invulling kan worden gegeven? Op welke wijze benadert uzelf de
media? Waardeert u hen boven alles in de functie van waakhond? Of bent u stiekem toch meer op
zoek naar een schoothondje?
De doelgroep van het Voorjaarscongres van de VNG afdeling Utrecht zijn de vertegenwoordigers van
alle Utrechtse gemeenten: raadsleden, burgemeesters, wethouders, gemeentesecretarissen,
griffiers. Klik hier om u aan te melden voor het voorjaarscongres 2013!
Hugo van Amerongen: 'Wie in het diepe wordt gegooid, leert snel zwemmen'
Tijdens het Najaarscongres 2012 werd Hugo van Amerongen, raadslid en
VVD-fractievoorzitter in de gemeente Lopik formeel benoemd tot
bestuurslid van de VNG afdeling Utrecht. Hij is het met overtuiging. “Het
is altijd goed om over de grenzen van de eigen gemeente te kijken.”
Klik hier voor het interview met bestuurslid Hugo van Amerongen.
Ontredderde gemeenten grensgebied Syrië schreeuwen om hulp
Als lid van de Commissie Europa en Internationaal van de VNG bezocht
Bert Jansen, burgemeester van Montfoort een aantal gemeenten en
vluchtelingenkampen in het grensgebied van Libanon met Syrië. Het werd
een schokkende ervaring “De lokale overheid is compleet ontredderd.”
Een gemeentelijke hulpoperatie is inmiddels in voorbereiding.
Klik hier voor het interview met burgemeester Bert Jansen.
Start reeks bijeenkomsten over Interbestuurlijk Toezicht
De Wet revitalisering generiek toezicht beoogt het provinciale toezicht op
de lokale overheden 'sober en proportioneel' te laten worden, en de
interne verantwoording binnen de lokale overheden te verbeteren en te
versterken. Op 26 maart werd over vernieuwd interbestuurlijk toezicht
een bijeenkomst gehouden in de Statenzaal van het provinciehuis
Utrecht. Het was meteen het startschot voor een reeks bijeenkomsten
van de provincie Utrecht en de VNG afdeling Utrecht.
Klik hier voor de terugblik.
VNG maakt kandidaten bestuur en commissies bekend
De adviescommissie van de landelijke VNG heeft de kandidatenlijst bekend
gemaakt voor de vacatures in het bestuur en een aantal vaste
beleidscommissies van de VNG. Onder andere werd gezocht naar een
nieuwe vice-voorzitter, als gevolg van het afscheid van de heer Cor Lamers
als burgemeester van Houten. Voor de 23 vacatures hadden zich meer dan

200 kandidaten gemeld. In de uiteindelijke lijst is één Utrechtse kandidaat opgenomen. Mevrouw
Ageeth Vernooij, raadslid van de gemeente Wijk bij Duurstede, is voorgedragen als lid van de
commissie Gezondheid & Welzijn.
Klik hier voor meer informatie.
Ontwikkeling instrument Toezichtinformatie via internet te volgen
Via de website Waarstaatjegemeente.nl is de ontwikkeling van het
nieuwe instrument Toezichtinformatie nu welhaast live te volgen. Het
instrument wordt op dit moment ontwikkeld in het kader van het project
Versterking Horizontale Verantwoording van het Kwaliteitsinstituut
Nederlandse Gemeenten (KING) en de landelijke VNG. Het voorziet
gemeenten van alle basisinformatie die nodig is voor horizontale
verantwoording.
Klik hier voor meer informatie.
Noteer ook in uw agenda:
 Bijeenkomst Slim Samenwerken
15 mei 2013, van 16.30 uur tot 20.00 uur (inloop vanaf 16.00 uur)
Met de decentralisaties op het sociaal domein krijgen gemeenten er een omvangrijk
takenpakket bij. Veel van deze taken worden lokaal vormgegeven. Juist deze lokale
organisatie, dichtbij uw inwoners, kenmerkt de kracht van gemeenten. Voor sommige van
de nieuwe taken is, om voldoende uitvoeringskracht te organiseren, intergemeentelijke
samenwerking noodzakelijk. Onder de vlag van Slim Samenwerken wil de VNG u hiervoor
inspirerende ideeën en concrete handvatten aanreiken.
Klik hier voor meer informatie.
VNG Utrecht nu ook op LinkedIn te vinden
De VNG afdeling Utrecht heeft op LinkedIn een groep ingericht, speciaal bestemd voor
bestuurders en politici van de Utrechtse gemeenten. Meld u aan en praat met ons mee!

Volg VNG afdeling Utrecht via twitter
Wist u dat VNG afdeling Utrecht ook op Twitter actief is? Blijf op de hoogte en meld u aan
als volger van @vngutrecht!

