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Duurzaamheidsacademie voor burgemeesters en wethouders
Hoe kan een gemeente haar duurzame ambities realiseren? Die vraag
staat centraal tijdens de Duurzaamheidsacademie van de VNG afdeling
Utrecht en de Natuur en Milieufederatie Utrecht. De bijeenkomsten zijn
bedoeld voor burgemeesters, wethouders en gemeentesecretarissen van
de Utrechtse gemeenten. Zij krijgen de nodige handvatten aangereikt om
beleidsdoelstellingen op het gebied van duurzaamheid ook daadwerkelijk te realiseren. Dat gebeurt
tijdens twee masterclasses, waar niet alleen diverse sprekers zullen ingaan op het thema, maar
vooral ook veel ruimte voor de deelnemers is om eigen ervaringen te delen en vraagstukken voor te
leggen.
 Op woensdag 16 oktober komen de gemeente en burgerinitiatieven (Van onderop!) aan de
orde.
 De masterclass van woensdag 20 november gaat over de duurzame economie (Duurzaam
bedrijvig!).
 Op deze pagina kunt u zich inschrijven voor een van beide bijeenkomsten.

“Duurzaamheidsacademie helpt gemeenten aan kop”
Duurzame ambities zijn niet eenvoudig in een concreet programma te vatten.
Dat verklaart volgens Marcel Blom van de Natuur en Milieufederatie Utrecht
waarom de Utrechtse gemeenten op dit terrein ‘wisselend’ presteren. De
Duurzaamheidsacademie is dan ook een welkom steuntje in de rug, zo stelt hij
in een interview met vngutrecht.nl. Dat is voorzitter Koos Janssen van de VNG
afdeling Utrecht met hem eens. Hij is ‘erg positief’ over de
Duurzaamheidsacademie. “Het sluit aan bij de ambitie in de regio om goed te
presteren op het vlak van duurzaamheid. De Duurzaamheidsacademie biedt
kansen voor verdieping en vernieuwing. Ik hoop dat men die zal gaan
benutten.”
 Klik hier voor het interview met Marcel Blom.

Voorbereidingen Najaarscongres 2013 in volle gang
De voorbereidingen voor het Najaarscongres 2013 van de VNG afdeling
Utrecht zijn in volle gang. De datum is geprikt, de locatie is gevonden op
De Landgoederij, en het programma is inmiddels bijna rond. Zoals eerder
gemeld vindt het Najaarscongres plaats op vrijdag 15 november 2013 in
gastgemeente 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, voorzitter van de directieraad van de VNG, aan de VNG afdeling Utrecht.
 Klik hier om u in te schrijven voor het Najaarscongres 2013.

Terugblik bestuurlijke bijeenkomst ‘beter en concreter’



Vertrouw in de zelfregulerende kracht van de lokale samenleving. Dat
was de boodschap voor de deelnemers aan de regionale
bestuurdersbijeenkomst, die op donderdagmiddag 26 september werd
gehouden over ‘Beter en concreter’. Dit is een gezamenlijk programma
van de ministeries van BKZ en EZ en de VNG voor het verminderen van
regeldruk en het verbeteren van dienstverlening en de kwaliteit van
regels. De bijeenkomst vond plaats in het Stadshuis van Nieuwegein.
Klik hier om naar de terugblik te gaan.

Op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2014
Woensdagavond 27 november 2013 wordt in het stadhuis van Woerden
de raadsledenbijeenkomst ‘Op weg naar de raadsverkiezingen’
gehouden. De bijeenkomst begint om 19.00 en is om 22.15 uur
afgelopen. De bijeenkomst is bestemd voor huidige én aankomende
raadsleden in de regio. In diverse workshops komen thema's aan de orde
als de decentralisaties in het sociaal domein, de rol van de raad en u als
raadslid in de veranderende samenleving, en profilering in de media. De organisatie is in handen van
het VNG Raadsledenprogramma en het Actieprogramma Lokaal Bestuur, in samenwerking met de
VNG afdeling Utrecht en de Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten (VZHG).
 Klik hier voor meer informatie.

Gezocht: ideeën voor activiteiten nieuwe raadsleden
Het bestuur van de VNG afdeling Utrecht doet een beroep op haar leden
om te komen met ideeën voor activiteiten voor nieuwe raadsleden, die na
de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 19 maart 2014 zijn
aangetreden. De VNG afdeling Utrecht wil hen ondersteuning bieden in
de vorm van informatiebijeenkomsten of andere activiteiten. Op welke
wijze kan volgens u de VNG afdeling Utrecht het meest betekenen voor de nieuw aangetreden
raadsleden? En hoe kan dit het beste vorm en inhoud krijgen?
 Uw suggesties zijn van harte welkom via secretariaat@vngutrecht.nl.
 Klik hier voor meer informatie.

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!

