Nieuw op vngutrecht.nl – februari 2014
De verbindende kracht van een windhoos
Hij stond op het punt om met zijn gezin in de bioscoop de film ‘De
nieuwe wildernis’ te gaan zien, toen burgemeester Tjapko Poppens van
Wijk bij Duurstede werd gebeld door de lokale brandweercommandant.
“Hij zei dat het nogal had gewaaid en dat het mogelijk om een windhoos
ging. Die mededeling was voor mij voldoende aanleiding om die kant op
te gaan. De juistheid van dat besluit bleek bij aankomst in Wijk bij
Duurstede: wat een ravage.”


Klik hier voor het interview van vngutrecht.nl met Tjapko Poppens.

Informatieveiligheid is vooral ook zaak van gemeenten



Digitale informatie is uiterst kwetsbaar. De explosieve toename van de
hoeveelheid informatie kan daarom tot geen andere conclusie leiden,
dan dat ook de beveiliging ervan moet worden aangescherpt. En daar
zijn gemeenten voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor, zo
bleek tijdens een Learn & Share bijeenkomst over informatieveiligheid
in het stadshuis van Nieuwegein
Klik hier voor een terugblik.

Utrechtse gemeenten werken samen aan informatieveiligheid



Een aantal Utrechtse gemeenten gaat onderzoeken of het mogelijk is om
gezamenlijk vorm en inhoud te geven aan het informatieveiligheidsbeleid.
Dat bleek tijdens de learn & share bijeenkomst van 10 februari 2014 over
gemeentelijk informatieveiligheid. Het voorstel tot samenwerking was
afkomstig van burgemeester Frans Backhuijs van Nieuwegein en werd
positief ontvangen, onder andere door de aanwezige bestuurders van
Nieuwegein, Houten en Vianen.
Klik hier voor het nieuwsbericht.

Terugblik raadsledenbijeenkomst ‘Aan de slag als raadslid’
Raadsleden hebben veel instrumenten om hun verkiezingsbeloften te
realiseren: van vragenrecht tot initiatiefvoorstel en onderzoek. Wel is
het raadzaam om met het lichtste instrument te beginnen en pas als het
nodig is op te schalen naar zwaardere instrumenten, luidde een van de
adviezen uit de raadsledenbijeenkomst “Aan de slag als raadslid”. Zo’n
vijfenzeventig (kandidaat-)raadsleden waren daarvoor woensdag 5
februari 2014 naar het stadhuis van Culemborg gekomen.
 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.

VNG Utrecht actief voor (aankomend) raadslid
De VNG afdeling Utrecht is er nadrukkelijk ook voor gemeenteraadsleden.
Aldus voorzitter Koos Janssen in de aanloop naar de
gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014. In een brief aan de huidige
en aanstaande raadsleden wijst voorzitter Janssen op de ondersteuning die
de VNG afdeling Utrecht hen te bieden heeft.


Klik hier voor meer informatie.

In debat over de zorg
In de weken voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen vinden er
Zorgdebatten plaats in Breda en Den Haag. Gemeenteraadsleden,
lijsttrekkers van politieke partijen, gemeentebestuurders, ambtenaren,
patiënten, zorgconsumenten, verpleegkundigen, psychiaters,
(huis)artsen, verzorgers, verzekeraars en gezondheidsfondsen kunnen
op 5 maart in Breda en op 12 maart in Den Haag met elkaar in debat over de toekomst van de zorg,
de uitdagingen en de rol van gemeenten.
 Klik hier voor meer informatie.

Update informatieaanbod VNG voor nieuwe raadsleden
De VNG heeft haar overzicht voor griffiers geactualiseerd van het
aanbod van informatie en bijeenkomsten voor nieuwe
gemeenteraadsleden. Er is nu al veel informatie te vinden op de
startpagina voor raadsleden op de website va de VNG:
www.vng.nl/raadsleden. In de weken voor de raadsverkiezingen wordt
deze verder uitgebreid, zodat er op de dag van de
gemeenteraadsverkiezingen, 19 maart, een compleet online welkomstpakket beschikbaar is.
 Klik hier voor meer informatie.

Noteer alvast in uw agenda:


Vrijdag 23 mei 2014: Voorjaarscongres VNG afdeling Utrecht
Inclusief een uitgebreid ochtendprogramma met diverse sprekers, waaronder de nieuwe
burgemeester van Utrecht Jan van Zanen, een aantrekkelijk middagprogramma (nog onder
voorbehoud), en gehouden op een bijzondere locatie. De details volgen, maar u kunt zich nu
al aanmelden als deelnemer.
o Klik hier voor uw inschrijving.

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.

