Nieuw op vngutrecht.nl – september 2013
"Overheid moet samenleving weer durven vertrouwen"
Minder regeldruk, efficiënter toezicht en betere dienstverlening. Dat zijn
kort samengevat de drie sporen van het programma ‘Beter en concreter goede regels, gerichte service’. Beter en concreter is een gezamenlijk
programma van de VNG en de ministeries van BZK en EZ voor het
verminderen van regeldruk en verbeteren van de (juridische) kwaliteit van
regels.
Jean Paul Gebben, burgemeester van Renkum is aangewezen als regionaal
ambassadeur Regeldruk voor de provincies Utrecht en Gelderland. Hij vindt
dat de overheid veel te veel naar zich toe heeft getrokken. “We moeten het
als overheid aandurven om de verantwoordelijkheid weer daar te leggen
waar die hoort. Dat betekent dat we de samenleving weer moeten durven
vertrouwen. Vervolgens is het aan die samenleving om dat vertrouwen niet te beschamen.”
 Klik hier voor het complete interview met Jean Paul Gebben.
 Klik hier voor meer informatie over het programma ‘Beter en concreter’
 Soms staan uitvoeringsregels een efficiënte uitvoering in de weg. De interbestuurlijke
taskforce van Beter en concreter kan deze knelpunten bij het departement agenderen.
Ervaart u ook een knelpunt in de rijksregels? Meld het bij uw eigen regionale ambassadeur of
mail naar beterenconcreter@vng.nl.

Bestuurlijke bijeenkomst 'Beter en concreter – goede regels, gerichte service’
Op donderdagmiddag 26 september vindt in het Stadshuis van
Nieuwegein de bestuurlijke bijeenkomst ‘Beter en concreter – goede
regels, gerichte service’ plaats. Jean Paul Gebben is een van de sprekers.
De bijeenkomst begint om half een en is bedoeld voor burgemeesters en
wethouders met de portefeuilles Economie, , Dienstverlening en
Regeldruk. Daarnaast zijn ook gemeentesecretarissen van harte
uitgenodigd om aanwezig te zijn.
 Klik hier voor meer informatie

Margot Stolk: “veel lokale bestuurders worstelen met Den Haag”



De wijze waarop politiek Den Haag meent om te kunnen gaan met
gemeenten is voor Margot Stolk een van de redenen geweest om op te
stappen als wethouder Van Vianen. “Er zijn natuurlijk heel veel druppels
die de emmer hebben doen overlopen, maar frustratie over de gang van
zaken in Den Haag was wel een belangrijke.” Aldus Stolk in een
afscheidsinterview met vngutrecht.nl.
Klik hier voor meer informatie.

‘College Tour’ informatieveiligheidsbeleid
In september en oktober organiseert de VNG, in samenwerking met KING
en de Taskforce BID een viertal bijeenkomsten over gemeentelijk
informatiebeleid en informatiebeveiligingsbeleid. Woensdag 18
september vindt deze 'College Tour' plaats in Amersfoort.
De bijeenkomst begint om half vier.
Het doel van de College Tour is om burgemeesters, wethouders en
gemeentesecretarissen meer bewust te maken van de kansen die
doeltreffende informatievoorzieningen bieden om de ambities uit de collegeprogramma’s te
realiseren. Maar ook en vooral om bestuurders ervan bewust te maken dat zij verantwoordelijk zijn
voor de veiligheid van die voorzieningen.
 Klik hier voor meer informatie.

Najaarscongres 2013 krijgt ook middagprogramma
Zoals al eerder aangekondigd vindt het Najaarscongres 2013 van de
VNG afdeling Utrecht plaats op vrijdag 15 november 2013.
Gastgemeente is Bunnik. Onderwerp: de toekomst van de raad – de
raad van de toekomst.
Deze keer is naast het ochtendprogramma, met ledenvergadering en
congres, ook voorzien in een middagprogramma. Aanleiding is het
werkbezoek van Jantine Kriens, de nieuwe voorzitter van de directieraad van de VNG, aan de VNG
afdeling Utrecht. Het programma is nog in voorbereiding, maar u wordt aangeraden alvast ruimte te
reserveren in uw agenda.
 Klik hier om u nu alvast in te schrijven voor Najaarscongres 2013.

VNG Utrecht in de social media
U kunt de VNG afdeling Utrecht natuurlijk ook volgen op Twitter. En wilt u zelf
meepraten? Dat kan in de beslotenheid van onze discussiegroep op LinkedIn!

