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Kennismaking Utrechtse leden VNG-bestuur en -commissies verloopt positief 
Op vrijdag 19 september heeft het bestuur van de VNG afdeling 

Utrecht kennis gemaakt en van gedachten gewisseld met de Utrechtse 

vertegenwoordigers in het bestuur, het College voor Arbeidszaken en 

de beleidscommissies van de landelijke VNG. De bijeenkomst vond 

plaats in de oude raadzaal van het gemeentehuis van De Bilt. 

Onderwerp van gesprek was onder andere de wijze waarop de 

bestuurders invulling willen gaan geven aan hun rol als ambassadeur 

van de VNG binnen de provincie Utrecht. Ook zijn er mogelijkheden besproken omtrent de 

informatie-uitwisseling met de leden van de VNG afdeling Utrecht. 

 Klik hier voor de terugblik. 

 

e-Awareness bijeenkomst voor gemeentebestuurders 
Dienstverlening en Informatiebeleid zijn thema’s die de komende 

jaren hoog op de bestuurlijke agenda moeten staan bij gemeenten. De  

infrastructuur van de digitale overheid wordt voltooid, mede als basis 

voor innovatieve, digitale gemeentelijke dienstverlening binnen alle 

sectoren en domeinen. Om de ontwikkeling van deze digitale overheid 

in goede banen te leiden is de Nationaal Commissaris Digitale 

Overheid (NCDO) aangesteld. Op woensdag 15 oktober doet de 

commissie het Stadshuis in Nieuwegein aan. 

 Klik hier voor meer informatie over deze bijeenkomst 

 

Raadsledenbijeenkomst ‘Aan de slag als raadslid’ in Nieuwegein 
Eveneens in het Stadshuis van Nieuwegein wordt een dag later, op 

donderdag 16 oktober, de raadsledenbijeenkomst ‘Aan de slag als 

raadslid’ gehouden. De bijeenkomst is georganiseerd door het VNG 

Raadsledenprogramma en het Actieprogramma Lokaal Bestuur, in 

samenwerking met de VNG afdelingen Utrecht,  Flevoland en  

Gelderland. De avond staat in het teken van communicatie met 

inwoners, de praktische aspecten van gemeentefinanciën en succesvol coalitie en oppositie voeren. 

Daarnaast is er ruimte voor het uitwisselen van ervaringen met collega-raadsleden uit de regio. 

 Klik hier voor meer informatie over deze bijeenkomst 

 

Najaarscongres 2014 in twee delen over maatschappelijke onrust 
Het Najaarscongres 2014 van de VNG afdeling Utrecht vindt plaats op vrijdag 

14 november 2014. Het eerste deel van het congres, dat begint met de 

Algemene Ledenvergadering, wordt gehouden in de Burgerzaal van het 

stadhuis van Vianen. De locatie voor het tweede deel is de Grote Kerk in 

Vianen, die zich 5 minuten lopen van het stadhuis bevindt. In de Grote Kerk 

wordt met de sprekers van het congres en de deelnemers onder andere een forumdiscussie  
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gehouden over maatschappelijke onrust. Hoe behoort u als gemeentebestuurder te 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. 

 

Bestuurdersdag en Buitengewone Algemene Ledenvergadering VNG  
Reserveer alvast in uw agenda: de Bestuurdersdag en de 

Buitengewone Algemene Ledenvergadering van de landelijke VNG 

worden gehouden op maandag 17 november 2014 in de Jaarbeurs in 

Utrecht. U bent welkom vanaf 10.00 uur. Het programma begint om 

10.30 uur. Het einde van de bijeenkomst is voorzien om 16.00 uur. 

Half oktober worden de stukken verzonden en is het programma ook 

te vinden op de website van de VNG. 

 

Ook in Doetinchem ‘Aan de slag als raadslid’ 
Kunt u er op donderdag 16 oktober niet bij zijn in Nieuwegein? Dan 

heeft u op woensdag 26 november 2014, van 19.00 uur tot 22.15 uur, 

nogmaals de mogelijkheid om in Doetinchem deel te nemen aan de 

raadsledenbijeenkomst ‘Aan de slag als raadslid’. Ook deze 

bijeenkomst wordt georganiseerd door het VNG 

Raadsledenprogramma en het Actieprogramma Lokaal Bestuur, in 

samenwerking met de VNG afdelingen Utrecht,  Flevoland en  Gelderland. De opzet is eveneens 

dezelfde: na een kort welkomstwoord kunt u kiezen voor twee van de drie workshops, die gaan over 

communicatie met inwoners, de praktische aspecten van gemeentefinanciën en succesvol coalitie en 

oppositie voeren. 

 Klik hier voor meer informatie. 

 

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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