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VNG Utrecht houdt Voorjaarscongres in Utrechts muziekpaleis



Het nieuwe Muziekpaleis TivoliVredenburg in Utrecht is de locatie
voor 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. De details over het
programma volgen, maar u kunt zich nu alvast aanmelden als
deelnemer.
Klik hier voor uw inschrijving.

Vacature bij Kascommissie VNG afdeling Utrecht
Recent is een vacature ontstaan in de Kascommissie van de VNG
afdeling Utrecht. De vacature staat open voor burgemeesters,
wethouders, secretarissen, griffiers en uiteraard ook raadsleden.
De werkzaamheden van de leden van de commissie bestaan uit de
controle van de financiële administratie. Dit gebeurt éénmaal per
jaar (in de maand maart) en neemt circa 1 uur in beslag. De
benoeming van het nieuwe lid van de kascommissie zal
plaatsvinden tijdens de Algemene Ledenvergadering tijdens het
Voorjaarscongres in TivoliVredenburg te Utrecht.
 Klik hier voor meer informatie.

Houten geeft prioriteit aan informatieveiligheid
De gemeente Houten heeft informatieveiligheid hoog in
het vaandel staan, zo bleek tijdens een bijeenkomst over
dit thema in Nieuwegein. Burgemeester Wouter de Jong
en gemeentelijk adviseur informatiemanagement Piet
Woudt leggen in een interview met vngutrecht.nl uit
waarom. “De verknoping van databestanden en de
voortdurende uitwisseling van informatie, die ook steeds
gevoeliger wordt, maakt dat informatieveiligheid voor
gemeenten van steeds groter belang wordt.”


Lees hier het complete interview.

Raad op zaterdag - regiocongres voor raadsleden
Onder de paraplu van de Raad op zaterdag hebben het VNG
Raadsledenprogramma en het Actieprogramma Lokaal Bestuur
een bijeenkomst voor raadsleden georganiseerd. Het congres
vindt plaats op zaterdag 17 mei 2014 in het hoofdkantoor van de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten in Den Haag. In een
gevarieerd programma van workshops krijgt u meer informatie
over onder andere de decentralisaties in het sociaal domein,
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lokaal woonbeleid, omgaan met maatschappelijke initiatieven, informatie(veiligheids)beleid en
integriteit. Ook staan er verschillende financiële onderwerpen op het programma.
 Klik hier voor meer informatie

Regiobijeenkomsten over woningmarkt



De landelijke VNG houdt in de maand mei vier regiobijeenkomst
over de woningmarkt (13 mei: Zwolle; 15 mei: Eindhoven; 20 mei:
Almere; 22 mei: Gouda). Die is onder invloed van de economische
en financiële crisis namelijk drastisch veranderd. Bovendien krijgen
gemeenten door diverse stelselwijzigingen een andere relatie met
woningcorporaties. Gemeenten zijn dus - zeker nu na de
raadsverkiezingen - op zoek naar nieuwe partners en
samenwerkingsvormen.
Klik hier voor meer informatie.

VNG heeft 228 vacatures na gemeenteraadsverkiezingen



Na de gemeenteraadsverkiezingen heeft de VNG maar liefst 228
vacatures te vervullen in het bestuur, de vaste beleidscommissies
en het College voor Arbeidszaken (CvA). Daaronder vallen ook de
vacatures in de nieuwe vaste beleidscommissie Dienstverlening &
Informatiebeleid. Burgemeesters, wethouders, secretarissen,
griffiers en raadsleden worden uitgenodigd om zich kandidaat te
stellen. U kunt zich kandidaat stellen voor de vacatures tot uiterlijk
vrijdag 30 mei 2014 vóór 12.00 uur.
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!
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