Nieuw op vngutrecht.nl – december 2013
Terugblik op geslaagd Najaarscongres 2013
De voortgaande decentralisatie van landelijk beleid naar lokaal
niveau vormt de grootste bedreiging voor de positie en het
functioneren van de gemeenteraad. Vanwege de complexiteit
komt de nadruk al gauw op de uitvoering in regionaal verband
te liggen, en heeft de lokale democratie vervolgens het
nakijken. Die waarschuwing gaven meerdere sprekers tijdens
het Najaarscongres van de VNG afdeling Utrecht over ‘de
toekomst van de raad – de raad van de toekomst.’ Gastheer van
het congres, dat op vrijdag 15 november werd gehouden, was deze keer de gemeente Bunnik.
 Klik hier voor een uitgebreide terugblik.

Publicatie 'De gemeenteraad heeft geen toekomst' gepresenteerd



Voorzitter Koos Janssen heeft het eerste exemplaar in ontvangst
genomen van de publicatie ‘De gemeenteraad heeft geen toekomst’, die
is geschreven in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 19
maart 2014. De overhandiging door Jasper Loots, met Piet-Hein Peeters
auteur van het boekje, vond plaats tijdens het Najaarscongres van de
VNG afdeling Utrecht.
Klik hier voor meer informatie.

Videoverslag Najaarscongres 2013 op Youtube



Op het Youtube-kanaal van de VNG afdeling Utrecht is het videoverslag
van het Najaarscongres 2013 gepubliceerd. Het videoverslag, gemaakt
door Chili Pepper Productions, biedt de nodige inhoudelijke highlights en
geeft een fraaie impressie van het Najaarscongres van de VNG afdeling
Utrecht, dat op 15 november 2013 werd gehouden in Bunnik.
Klik hier om naar de video te gaan.

“Raadsleden zijn bruggenbouwers”
Raadsleden zijn bruggenbouwers tussen de samenleving en het
gemeentebestuur. “Bedenk dus vooral hoe je dingen mogelijk kunt
maken”, luidde een van de tips tijdens de raadsledenbijeenkomst ‘Op
weg naar de raadsverkiezingen’. De bijeenkomst werd op 27 november
gehouden in het gemeentehuis van Woerden, en bleek een
inspiratievolle avond.


Klik hier voor een terugblik.

Heeft u vragen en opmerkingen over of ideeën en suggesties voor de nieuwsbrief van de VNG afdeling Utrecht?
Wij horen het graag op secretariaat@vngutrecht.nl.

Raadsledenbijeenkomst ‘Aan de slag als raadslid’
Als (aanstaand) raadslid komt er veel op u af. De veranderingen in het
sociaal domein zijn ongekend. Waar gaat het eigenlijk om en wat zijn de
actuele ontwikkelingen? Welke raadsinstrumenten zijn er en hoe kunt u
deze benutten? En hoe gaat u als raadslid om met maatschappelijke
initiatieven van burgers? Daarover gaat de raadsledenbijeenkomst ‘Aan
de slag als raadslid’, die op woensdag 5 februari 2014 van 19.00 uur 22.15 uur wordt gehouden in het stadhuis van Culemborg.
 Klik hier voor meer informatie.

Nieuwe startpagina voor raadsleden
Op de website van de landelijke VNG is een speciale startpagina gepubliceerd
voor (aanstaande) raadsleden: www.vng.nl/raadsleden. Met deze nieuwe
startpagina wil de VNG de huidige en aanstaande raadsleden wegwijs maken in
de meest relevante informatie op de VNG website. Daarbij zijn onder links
opgenomen naar VNG Raadgevers over actuele beleidsonderwerpen,
beleidsdossiers en een agenda met bijeenkomsten voor raadsleden. In de
aanloop naar de raadsverkiezingen wordt de pagina verder uitgebreid.

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 8 januari 2014, van
15.00 uur tot 17.00 uur, een bijeenkomst gehouden in restaurant de
Markies te Woerden. 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.
 Klik hier voor meer informatie.
 Klik hier voor een videoboodschap van burgemeesters Lucas Bolsius van Amersfoort.

Noteer ook in uw agenda:


’Learn & Share’ Bijeenkomst ‘Informatieveiligheid’
Een bijzondere, actuele bijeenkomst voor burgemeesters en
wethouders (portefeuillehouders I&A, informatiebeleid) van de
Utrechtse gemeenten, met interactieve sessies over
informatieveiligheid. Deze bijeenkomst wordt gehouden op
maandag 10 februari 2014 van 16.00 uur tot 20.00 uur in de
raadzaal van het Stadshuis Nieuwegein. Tijdens de pauze is er een
gezamenlijke maaltijd.
Klik hier om u in te schrijven.

Heeft u vragen en opmerkingen over of ideeën en suggesties voor de nieuwsbrief van de VNG afdeling Utrecht?
Wij horen het graag op secretariaat@vngutrecht.nl.



Inspiratiefestival Maatschappelijke initiatieven & gemeenten
Een initiatief van het project In actie met burgers!, gepland op vrijdag 27
juni 2014, van 9.30 uur tot 16.00 uur. Locatie: Bataviawerf, Lelystad.
Tijdens deze bijeenkomst kunt u kennismaken met initiatieven en
initiatiefnemers op het gebied van zorg en welzijn, duurzaamheid en
economie, cultuur en ruimtelijke ordening en leefbaarheid.

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!

Fijne Feestdagen!
Het bestuur, het secretariaat en de webredactie van de VNG afdeling
Utrecht wensen u fijne feestdagen en een inspirerend 2014 toe!
In de kerstvakantie is het afdelingssecretariaat in gesloten van woensdag
25 december 2013 tot en met zondag 5 januari 2014.

Heeft u vragen en opmerkingen over of ideeën en suggesties voor de nieuwsbrief van de VNG afdeling Utrecht?
Wij horen het graag op secretariaat@vngutrecht.nl.

