Nieuw op vngutrecht.nl – november 2013
Meld u nu aan voor ons Najaarscongres 2013 over de toekomst van de raad
Al een paar jaar is aan de opkomstcijfers van de verkiezingen
af te lezen dat de democratie in zwaar weer verkeert. Steeds
minder mensen voelen zich nog vertegenwoordigd door
politiek en openbaar bestuur. De kritiek op het functioneren
van de overheid neemt op alle niveaus (rijk, provincies,
gemeenten) toe, evenals de felheid waarmee dat gebeurt. Op
hun beurt doen politici en bestuurders, niet in de laatste
plaats uit oogpunt van financiën, een steeds groter beroep op
de zelfredzaamheid en organisatiekracht van de bevolking. Gaat dat lukken in een tijd dat burgers
steeds vaker van mening zijn dat zij het beter zelf kunnen regelen dan te moeten wachten tot de
overheid in actie komt? En zo ja: hoe voorkom je dan als raadslid of wethouder dat je door de
mondige en zelfstandige burger als obstakel wordt gezien? Wat betekent het eigenlijk voor al die
mensen die zich niet op eigen kracht kunnen redden? Welke eisen stellen zij aan het optreden van u
als bestuurder? Hoe levend is de democratie nog, niet alleen in het heetst maar vooral ook na afloop
van de verkiezingsstrijd?
Ga met elkaar in debat over deze en andere democratische dilemma’s
tijdens het Najaarscongres 2013 van de VNG afdeling Utrecht, dat
wordt gehouden op vrijdag 15 november 2013. Gastgemeente van het
Najaarscongres is de gemeente Bunnik. Als congreslocatie is gekozen
voor De Landgoederij.
 Meer informatie vindt u op onze congrespagina's.
 Op deze pagina kunt u zich meteen inschrijven.

Neem ook deel aan het middagprogramma van ons Najaarscongres





Deze keer voorziet het Najaarscongres niet alleen in een
ochtendprogramma, met ledenvergadering en congres. Naar
aanleiding van het werkbezoek van Jantine Kriens, de nieuwe
voorzitter van de directieraad van de VNG, aan de VNG afdeling
Utrecht is deze keer ook een aantrekkelijk middagprogramma
opgesteld. Het programma begint om half twee en bestaat uit drie
onderdelen:
bezoek aan zorgcoöperatie Austerlitz Zorgt!;
bezoek aan ‘Eiland van Schalkwijk’;
afsluitend programma met hapje en drankje in Kasteel Cammingha.

Voor (een van de onderdelen van) het middagprogramma kunt u
zich per mail aanmelden bij secretariaat@vngutrecht.nl. Wij zien
uw aanmelding graag tegemoet onder vermelding van uw naam,
functie en uw keuze uit de onderdelen van het
middagprogramma. U kunt dit ook per telefoon doen, via 0306071578 of 030-6071301.
 Klik hier voor meer informatie over het programma.

Gemeentepolitiek steeds meer een kwestie van loslaten
Gemeentepolitiek wordt steeds meer een kwestie van loslaten. Dat
betoogt Jeroen van Urk in het oktobernummer van Raadsledennieuws.
Van Urk is raadsgriffier en bestuurslid van de Vereniging van Griffiers en
spreker op het Najaarscongres van de VNG afdeling Utrecht. In een
opiniebijdrage probeert hij antwoord te geven op de vraag hoe een
dagelijkse praktijk van gemeentepolitiek valt te bewerkstelligen, waarin
volksvertegenwoordigers niet meer over de samenleving gaan, maar er
echt middenin staan.


Klik hier voor meer informatie en een link naar de opiniebijdrage in pdf-formaat.

Video op Youtube geeft impressie van congres VNG Utrecht
Bent u nog nooit naar een van onze congressen geweest? Klik dan
snel door naar ons Youtube-kanaal voor een korte impressie van wat
u allemaal kunt verwachten tijdens het Najaarscongres van 15
november aanstaande. Een inhoudelijk sterk congresprogramma en
tal van mogelijkheden om uw collega-bestuurders uit andere
Utrechtse gemeenten te ontmoeten!


Klik hier voor de video.

Gemeenteraad Utrecht wil Jan van Zanen als nieuwe burgemeester



De gemeenteraad van Utrecht draagt Jan van Zanen (VVD, 52 jaar) voor als
nieuwe burgemeester van de Domstad. Dat is de uitkomst van een besloten
raadsvergadering.
Van Zanen is beoogd opvolger van huidig burgemeester Aleid Wolfsen, die per 1
januari 2014 zijn functie neerlegt. Hij is lid van de VVD en sinds 2005
burgemeester van Amstelveen; daarvoor was hij vanaf 1998 wethouder in
Utrecht. De gemeenteraad streeft ernaar Van Zanen tijdens de buitengewone
raadsvergadering van 2 januari 2014 te installeren.
Klik hier voor meer informatie.

Rob Metz voorgedragen als nieuwe burgemeester Soest



De gemeenteraad van Soest heeft Rob Metz (VVD, 55 jaar) voorgedragen als
nieuwe burgemeester. Rob Metz is van 2003 tot 2012 wethouder geweest in
Apeldoorn. Daarna was hij waarnemend burgemeester in Overbetuwe en Oost
Gelre.
Het college van burgemeester en wethouders van Soest zegt 'erg verheugd' te zijn
met de voordracht. De verwachting is dat de heer Metz nog voor het einde van dit
jaar geïnstalleerd zal zijn.
Klik hier voor meer informatie.

Ruimtelijke informatie helpt bij aanpak maatschappelijke vraagstukken
Bij tal van maatschappelijke vraagstukken kunnen gemeenten meer en
beter gebruik maken van ruimtelijke informatie dan zij nu doen. Om
bestuurders bij te praten over de meerwaarde van de diverse
voorzieningen op dit terrein wordt op woensdag 13 november van 17.00
tot 20.00 uur een bijeenkomst gehouden in Fort Wierickerschans te
Bodegraven. De bijeenkomst wordt georganiseerd door samenwerking
tussen VNG, SVB-BGT, King, Geonovum en Dataland. Gastheren zijn
Lucas Bolsius, burgemeester van Amersfoort en Werner ten Cate, burgemeester van Giessenlanden.
 Meer informatie en aanmelden: www.dataland.nl/bestuurdersbijeenkomsten.
 Deze video op YouTube biedt meer informatie over eHerkenning.

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 uur, en is bestemd voor
huidige èn aankomende raadsleden. In diverse workshops komen
thema's aan de orde als de decentralisaties in het sociaal domein, de rol
van de raad in een 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. 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!

