Nieuw op vngutrecht.nl – januari 2014
“Informatieveiligheid bepaalt betrouwbaarheid gemeenten”
Informatieveiligheid is bepalend voor de betrouwbaarheid van
gemeenten. Daarom moet het thema hoog op de agenda van
gemeentebestuurders komen te staan. Aldus Frans Backhuijs,
burgemeester van Nieuwegein en voorzitter van de
Subcommissie Gemeentelijke Dienstverlening en
Informatiebeleid van de landelijke VNG. In een interview met
vngutrecht.nl stelt Backhuijs dat informatieveiligheid niet alleen
in de bedrijfsvoering maar ook op politiek-bestuurlijk niveau alle
aandacht moet krijgen. "Het hoort thuis in de portefeuille van de burgemeester of een wethouder,
zodat het ook op de politieke agenda en in het collegeakkoord wordt opgenomen.” Volgens hem mag
het thema vooral op bestuurlijk niveau nog wel wat meer aandacht krijgen.
 Lees hier het interview met Frans Backhuijs.

10 februari: ’Learn & Share’ bijeenkomst Informatieveiligheid
Tijdens de Learn & Share bijeenkomst Informatieveiligheid ‘De
gemeentelijke ketting is zo sterk als de zwakste schakel’ komt de
vraag aan de orde, hoe u als bestuurder om kunt gaan met het
steeds meer aan belang winnende vraagstuk van
informatieveiligheid. Want naast de positieve kant van de nieuwe
digitale wereld, brengt digitalisering ook nieuwe risico’s met zich
mee. De Learn & Share bijeenkomst biedt u inzicht in de
belangrijkste bestuurlijke risico’s en stuurvragen als het gaat om informatieveiligheid. Ook
ontvangt u concrete handreikingen over hoe u als bestuurder om kunt gaan met
informatieveiligheid.
 Klik hier voor meer informatie over de bijeenkomst.
 Klik hier om u in te schrijven.

Verbeterplan voor zorgvuldiger omgang met persoonsgegevens
Gemeenten moeten zorgvuldiger omgaan met de persoonsgegevens
van burgers die zijn opgenomen in Suwinet, het gegevensuitwisselingsysteem van UWV, SVB en gemeentelijke sociale
diensten. Om dat te bereiken heeft de VNG een verbeterplan
opgesteld. De actie volgt op onderzoek van de SZW-Inspectie, dat
voor de derde keer op rij heeft uitgewezen dat gemeenten onzorgvuldig omgaan met de
persoonsgegevens van burgers in Suwinet.
 Klik hier voor meer informatie.

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.

Overzicht VNG-activiteiten voor (kandidaat) raadsleden
Voor en na de gemeenteraadsverkiezingen organiseren het
Raadsledenprogramma en de beleidsafdelingen van de VNG diverse activiteiten.
Deze zijn bedoeld voor (kandidaat-)raadsleden, die daar niet alleen nieuwe kennis
opdoen, maar ook kennis maken met elkaar. Op een speciale pagina van de VNGwebsite vindt u nu een overzicht van alle activiteiten die in dat kader worden
ontplooid.
 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.

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 zullen
aantreden. Op welke wijze kan volgens u de VNG afdeling Utrecht het
meest betekenen voor nieuwe 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.

Noteer alvast in uw agenda:


Vrijdag 23 mei 2014: Voorjaarscongres VNG afdeling Utrecht

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!

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.

