
  

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. 

 

 

Nieuw op vngutrecht.nl – juni/juli 2014 
 

21 Utrechtse kandidaten voor bestuurlijke organisatie VNG 
Voor 21 van de 226 vacatures in de bestuurlijke organisatie van 

de landelijke VNG zijn gemeentebestuurders uit de provincie 

Utrecht voorgedragen. Dat blijkt uit de ledenbrief van de VNG 

over de voordracht van de adviescommissie. Er is voor de 

opengestelde vacatures een selectie gemaakt uit 700 

aanmeldingen. Tijdens de Buitengewone ALV van 17 november 

aanstaande besluiten de leden van de VNG over benoeming van 

de voorgedragen bestuurders. 

 Klik hier voor meer informatie 

 

Duurzaamheidsacademie biedt masterclasses voor koplopers en peloton 
Hoe kan een gemeente haar duurzame ambities realiseren? Over die 

vraag organiseert de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) in 

samenwerking met de VNG afdeling Utrecht dit najaar de 

Duurzaamheidsacademie: een tweetal masterclasses voor wethouders, 

burgemeesters en gemeentesecretarissen in de provincie Utrecht. Het 

doel is om koplopers te stimuleren en te ondersteunen om nog meer 

koploper te zijn, en het peloton een stap harder te laten lopen richting de kopgroep. 

 Klik hier voor meer informatie 

 

Best practices ouderenzorg laagdrempelig en snel over te nemen 
Onder de titel: “NU, ZO, en verder…” hield NUZO Netwerk Utrecht Zorg 

voor Ouderen op donderdag 19 juni 2014 zijn 11e Brede 

Netwerkbijeenkomst. De circa 75 deelnemers kregen in het Achmea 

Congrescentrum in Zeist de resultaten gepresenteerd van vier 

voorbeeldprojecten in de ouderenzorg. Volgens NUZO-coördinator 

Meta de Graaff worden de dwarsverbanden tussen de projecten en 

netwerken steeds duidelijker. 

 Klik hier voor meer informatie. 

 

Bijeenkomst ‘Ouderen en gemeenten - een gedeelde zorg’ 
De rijksoverheid legt steeds meer taken en verantwoordelijkheden op 

het terrein van de ouderenzorg bij gemeenten neer, maar bezuinigt 

tegelijkertijd fors op het beschikbare budget. Dat stelt gemeenten voor 

de nodige uitdagingen. Want hoe kan met minder geld de kwaliteit van 

de voorzieningen op peil worden gehouden? En op welke wijze kan 

invulling worden gegeven aan het streven om ouderen zo lang mogelijk 

op eigen kracht te laten participeren in de samenleving? Daarover gaat 

de bijeenkomst ‘Ouderen en gemeenten - een gedeelde zorg’ van het Netwerk Utrecht Zorg voor 

Ouderen (NUZO), in samenwerking met de VNG afdelingen Utrecht en Gelderland. De bijeenkomst 

vindt plaats op donderdag 4 september 2014, in het Stadshuis van Nieuwegein. 

 Klik hier voor meer informatie en uw inschrijving. 

mailto:secretariaat@vngutrecht.nl
http://www.vngutrecht.nl/nieuws/nieuwsbericht/21-utrechtse-kandidaten-voor-bestuurlijke-organisatie-vng.html
http://www.vngutrecht.nl/nieuws/nieuwsbericht/duurzaamheidsacademie-biedt-masterclasses-voor-koplopers-en-peloton.html
http://www.vngutrecht.nl/nieuws/nieuwsbericht/best-practices-ouderenzorg-laagdrempelig-en-snel-over-te-nemen.html
http://www.vngutrecht.nl/agenda/agenda-item/bijeenkomst-ouderen-en-gemeenten-een-gedeelde-zorg.html


  

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. 

 

 

 

Bijeenkomst EU-ambtenarennetwerk 2014 
Op 30 september 2014 vindt in Amersfoort de jaarlijkse VNG-bijeenkomst 

van het Europa-ambtenarennetwerk plaats. Dit jaar staat de dag in het 

teken van de nieuwe fondsenperiode 2014-2020. ’s Morgens staan het 

nieuwe EU-subsidielandschap en regionale samenwerking centraal. Ook 

wordt de nieuwe subsidiewijzer gepresenteerd. ’s Middags zijn er diverse 

workshops met veel ruimte voor kennisdeling. 

 Klik hier voor meer informatie. 

 

De Decentralisaties Dag – raadsledeneditie 
De ministeries van BZK, VWS, SZW, VenJ, de VNG, het 

Actieprogramma Lokaal Bestuur, Raadslid.NU en de 

Vereniging van Griffiers hebben de handen 

ineengeslagen om speciaal voor raadsleden en griffiers 

een groot congres over de decentralisaties te 

organiseren. Doel van deze dag is om te inspireren en 

te informeren over de ontwikkelingen in het sociaal domein, met de focus op de rol van raadsleden 

en griffiers. De bijeenkomst wordt gehouden op zaterdag 20 september 2014 in de Nieuwe 

Buitensociëteit te Zwolle. 

 Klik hier voor meer informatie. 

 

Vianen gastgemeente van Najaarscongres 2014 
De gemeente Vianen is de locatie van het Najaarscongres 2014 van de VNG 

afdeling Utrecht. De bijeenkomst wordt gehouden op vrijdag 14 november. Aan 

het programma wordt nog gewerkt, maar u kunt zich nu al inschrijven voor 

deelname. 

 Klik hier voor uw inschrijving. 

 

VNG afdeling Utrecht in de vakantieperiode 
Dit is de laatste nieuwsbrief van de VNG afdeling Utrecht voor de zomer. 

Begin september versturen wij de volgende editie.  

Het secretariaat van de VNG afdeling Utrecht is gedurende de 

vakantieperiode van 25 juli tot en met 25 augustus beperkt bezet en dus 

alleen per e-mail bereikbaar.  

 

Videoverslag Voorjaarscongres op Youtube 
Van het Voorjaarscongres 2014 is door Chili Pepper Productions opnieuw een 

videoverslag gemaakt. Klik hier om deze nu te bekijken.  

Op ons Youtube-kanaal. vindt u nog meer impressies van onze eerdere congressen. 

 

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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