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Kwaliteit ouderenzorg moet voor gemeente zwaarder wegen dan de kosten
De grootste bedreiging voor de kwaliteit van de ouderenzorg is
dat gemeenten zich in het kader van de decentralisatie gaan
opstellen als pure inkooporganisaties. Dan ligt de nadruk namelijk
veel te veel op aanbestedingsprocedures en geld. “Ga voor de
inhoud”, luidde de oproep tijdens de bijeenkomst ‘Ouderen en
gemeenten – een gedeelde zorg’. De bijeenkomst was
georganiseerd door het Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen
(NUZO) en de VNG afdelingen Utrecht en Gelderland, en vond
plaats op donderdag 4 september 2014 in het Stadshuis van Nieuwegein.
 Klik hier voor het verslag van de bijeenkomst.

VNG zoekt kandidaten voor College voor Arbeidszaken



De VNG zoekt kandidaten voor vier nog openstaande vacatures in het
College voor Arbeidszaken (CvA). Voor de vacatures komen
burgemeesters en wethouders in aanmerking die de portefeuille
personeel behartigen en afkomstig zijn uit een gemeente met 50-100.000
inwoners, meldt de VNG in een ledenbrief. Kandidaten kunnen zich
melden tot woensdag 24 september, 12 uur.
Klik hier voor meer informatie.

Hoe om te gaan met burgerinitiatieven duurzaamheid?
Hoe moet je als gemeente omgaan met burgers die zelf het
initiatief willen nemen om de duurzaamheid van hun omgeving te
vergroten? Wat als dit een pleidooi voor meer groen is, terwijl er
net is bezuinigd op de onderhoudsdiensten? Of als het een
windmolenpark betreft, wat weer tot verzet leidt bij andere
inwoners? Deze en andere vragen komen aan bod in de
masterclass ‘Van onderop! – Uw gemeente en burgerinitiatieven’ van de Duurzaamheidsacademie.
De masterclass, die wordt gehouden, op vrijdag 10 oktober in Zeist, is bestemd voor wethouders,
burgemeesters en gemeentesecretarissen in de provincie Utrecht. De organisatie is in handen van de
Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) en de VNG afdeling Utrecht.
 Klik hier voor meer informatie.

Bestuurlijke bijeenkomst 'Beter en concreter: anders denken, nieuwe kansen'



Het sectorale denken in de ruimtelijke ordening maakt plaats voor een
integrale benadering, waarin niet de regels maar het optimaal verenigen
van verschillende belangen centraal staat. Hoe kunt u als
gemeentebestuurder een gewenst ruimtelijk initiatief van de grond
helpen met behoud van landschappelijke waarden? Dit vraagstuk wordt
verkend tijdens een gezamenlijke bijeenkomst van Beter en concreter en
het Woerdens Beraad, op woensdag 1 oktober in Kasteel Woerden.
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.

Raadsledenbijeenkomst ‘Aan de slag als raadslid’ in Nieuwegein
Het VNG Raadsledenprogramma en het Actieprogramma Lokaal
Bestuur organiseren in samenwerking met de VNG afdelingen Utrecht,
Flevoland en Gelderland de raadsledenbijeenkomst ‘Aan de slag als
raadslid’. De avond, die wordt gehouden op donderdag 16 oktober in
het Stadshuis van Nieuwegein, staat in het teken van communicatie
met inwoners, de praktische kant van gemeentefinanciën en succesvol
coalitie en oppositie voeren. Daarnaast is er ruimte voor het uitwisselen van ervaringen met collegaraadsleden uit de regio.
 Klik hier voor meer informatie.

Samen werken aan een preventieve aanpak Verzuim 18+
Voorkomen is beter dan genezen, is het motto van het nieuwe project
‘Verzuim 18+ We missen je’. Het doel is om gezamenlijk het voortijdig
schoolverlaten door jongeren van achttien jaar en ouder te voorkomen.
Een belangrijke succesfactor is de samenwerking tussen de MBOinstellingen, gemeenten en de RMC-regio’s. Weliswaar gaat een aantal
gemeenten ervan uit dat dit de verantwoordelijkheid is van de school.
Maar uiteindelijk wordt een voortijdig schoolverlater van 18+ zónder
startkwalificatie en zónder werk uiteindelijk wel degelijk de zorg van de gemeente.
 Klik hier voor meer informatie.

Najaarscongres 2014 over maatschappelijke onrust
Het Najaarscongres 2014 van de VNG afdeling Utrecht wordt gehouden in
Vianen op vrijdag 14 november 2014. De bijeenkomst staat in het teken van
maatschappelijke onrust. Hoe behoort u als gemeentebestuurder reageren op
onrust in de gemeente? Wat moet u vooral wel en niet doen? Aan de invulling
van het programma wordt nog gewerkt, maar u kunt zich nu al inschrijven voor
deelname.
 Klik hier voor uw inschrijving.

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!

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.

