Nieuw op vngutrecht.nl – maart 2014
Welkom aan nieuwe raadsleden
Nu de uitslagen van de verkiezingen van 19 maart bekend zijn, is voor de
(aspirant) raadsleden in de provincie Utrecht duidelijk of zij hun zetel in
de gemeenteraad hebben moeten afstaan of juist kunnen gaan innemen.
De VNG afdeling Utrecht heet alle nieuwkomers van harte welkom en
wenst hen veel succes bij de invulling van het raadslidmaatschap. Ook de
landelijke VNG heeft alle nieuw gekozen raadsleden verwelkomd. Dat gebeurde in de vorm van een
videoboodschap van Jantine Kriens, voorzitter van de VNG-directieraad.
 Klik hier voor meer informatie.

Overzicht uitslagen gemeenteraadsverkiezingen
D66, SP en de lokale partijen zijn de grote winnaars, PvdA en VVD de
verliezers. Dat is het algemene beeld van het verloop van de
gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 19 maart 2014. Toch kunnen
er verrassende verschillen worden geconstateerd. In Zeist bijvoorbeeld
heeft D66 juist verloren en is de VVD de grootste partij geworden. Een
overzicht van alle uitslagen per gemeente vindt u op de website van RTV Utrecht.
 Klik hier voor meer informatie.

VNG afdeling Utrecht houdt Voorjaarscongres in Utrecht
Utrecht is gekozen als locatie van het Voorjaarscongres van de VNG
afdeling Utrecht, dat wordt gehouden op vrijdag 23 mei 2014. De
bijeenkomst zelf zal in het teken staan van de nieuwe collegeperiode en de
wijze waarop de lokale democratie na de verkiezingen van 19 maart weer
opnieuw vorm en inhoud moet krijgen. Samen met de gemeente Utrecht
wordt nog gekeken naar de locatie en de mogelijkheden voor een
excursieprogramma in de middag. De details volgen, maar u kunt zich nu
alvast aanmelden als deelnemer.
 Klik hier voor uw inschrijving.

Vergaderpraktijk gemeenteraden in beeld



Hoe gaat u als gemeenteraadslid de raadvergadering in? Hoe bereidt u
zich voor, welke procedures worden er gevolgd, wat te doen met de
inbreng van bewoners, maar ook: hoe doen andere gemeenteraden dat?
Wie een indruk wil krijgen van de praktijk van
gemeenteraadsvergaderingen kan nu terecht op de website van het
Actieprogramma Lokaal Bestuur.
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.

Van Hooijdonk treedt aan als raadsgriffier Veenendaal



Franske van Hooijdonk is op maandag 3 maart 2014 formeel in dienst
getreden als raadsgriffier van de gemeente Veenendaal. Van Hooijdonk
volgt in die functie Evert Jan Kruijswijk Jansen op. Van Hooijdonk
studeerde beleidswetenschappen aan de Radboud Universiteit in
Nijmegen. Daarna was zij onder andere commissiegriffier bij Provinciale
Staten van Gelderland en raadsgriffier in de gemeente De Bilt.
Klik hier voor het nieuwsbericht.

Nieuwe gemeentesecretaris Amersfoort in functie



Herke Elbers is op 1 maart 2014 in functie getreden als
gemeentesecretaris/algemeen directeur van de gemeente Amersfoort. Herke Elbers
is de opvolger van Han Bekkers, die in november 2013 vertrok. In haar vorige
functie was Elbers stadsdeelsecretaris van stadsdeel Noord van de gemeente
Amsterdam. Elbers krijgt de opdracht om de gewenste ontwikkeling van de
ambtelijke organisatie in Amersfoort verder invulling te geven.
Klik hier voor meer informatie.

Gevraagd: contactgegevens nieuwe raadsleden
Het bestuur van de VNG afdeling Utrecht doet een beroep op de griffiers
van de 26 Utrechtse gemeenten om te helpen bij het actualiseren van het
bestand van namen en e-mailadressen van raadsleden na de
gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart. Het verzoek is om de nieuwe
samenstelling van de gemeenteraad met alle e-mailadressen te mailen
naar secretariaat@vngutrecht.nl. Daarnaast wil de VNG Afdeling Utrecht
graag op de hoogte worden gebracht van de nieuwe samenstelling van de colleges van burgemeester
en wethouders, zodra die bekend is.

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.

