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Najaarscongres 2014 - maatschappelijke onrust: bestuur (e)en zorg
De VNG afdeling Utrecht houdt op vrijdag 14 november
2014 haar Najaarscongres in het stadhuis en de Grote
Kerk van Vianen. Na de algemene ledenvergadering zal
het congres in het teken staan van 'maatschappelijke
onrust: bestuur (e)en zorg'.
De overheveling van de jeugdzorg en zorg aan langdurig
zieken en ouderen van rijk naar de lokale overheid is
immers niet alleen een opgave voor het bestuur en de
ambtenaren van gemeenten. Ook voor de inwoners verandert er veel en soms zelfs heel veel.
Dat leidt tot de nodige onrust in de samenleving en stelt u als gemeentebestuurder voor de vraag
hoe u moet reageren op deze gevoelens van onrust en de soms explosieve situaties die daardoor in
wijken en buurten kunnen ontstaan. Valt maatschappelijke onrust te beteugelen? En zo ja: op welke
wijze?
 Klik hier voor meer informatie over het Najaarscongres op de website van de VNG afdeling
Utrecht.

Najaarscongres biedt even divers als aantrekkelijk programma
Het Najaarscongres 2014 van de VNG
afdeling Utrecht omvat de algemene
ledenvergadering, het congres
‘Maatschappelijke onrust: bestuur
(e)en zorg’ en een bezoek aan
Sportcentrum Helsdingen.
Vanaf 9.00 uur wordt u ontvangen in
het stadhuis van Vianen met koffie en thee. Om 9.30 uur opent Koos Janssen, voorzitter van de VNG
afdeling Utrecht en burgemeester van Zeist, in de Burgerzaal het congres waarna Wim Groeneweg,
burgemeester van Vianen zijn welkomstwoord uitspreekt.
Na de Algemene Ledenvergadering van de VNG afdeling Utrecht en een toelichting op actuele
ontwikkelingen door Philip van Veller, directiesecretaris van de landelijke VNG, begint om 10.15 uur
het inhoudelijk deel van het Najaarscongres ‘maatschappelijke onrust: bestuur (e)en zorg’.
De eerste bijdrage wordt geleverd door Jan-Dirk Sprokkereef, bestuurder Bureau Jeugdzorg Utrecht,
voorzitter Bureaus Jeugdzorg Nederland, en lid van de Taskforce Kindermishandeling o.v.v. Eberhard
van der Laan.
Tijdens de daarop volgende pauze verhuist het gezelschap naar de Grote Kerk voor het tweede deel
van het ochtendprogramma. Sprekers zijn Dennis van Ommeren, verslaggever van RTV Utrecht, en
Cees van Eijk, strategisch adviseur en gesprekleider alsmede voormalig wethouder Utrecht en
Amersfoort. Het aansluitende debat staat ook deze keer onder leiding van Elisabeth van den Hoogen.
Na het lunchbuffet begint rond 14.00 uur een presentatie over en rondleiding door het gloednieuwe
Sportcentrum Helsdingen.
 Klik hier voor meer informatie over het programma.
 Klik hier voor meer informatie over de locaties.
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.

Uw deelname aan het Najaarscongres
Doelgroep van het Najaarscongres zijn de vertegenwoordigers van alle
Utrechtse gemeenten: raadsleden, burgemeesters, wethouders,
gemeentesecretarissen, griffiers. Deelname is gratis.
U kunt zich aanmelden via onze website of door het sturen van een e-mail
naar secretariaat@vngutrecht.nl, onder vermelding van naam, functie en
gemeente, en of u deelneemt aan de lunch en/of het bezoek aan
sportcomplex Helsdingen . U kunt eventueel ook telefonisch inschrijven via
030-607 15 78 of 030-607 13 01.
Wilt u gebruik maken van een gehandicaptenparkeerplaats? Dan kunt u dat
het beste aangeven op het inschrijfformulier (bij opmerkingen) of vooraf even
melden.

Klik hier voor meer informatie over inschrijving.

Welkomstwoord Najaarscongres op Youtube
Burgemeester Groeneweg van Vianen heet de deelnemers aan het Najaarscongres
van de VNG afdeling Utrecht van harte welkom. Klik hier om de videoboodschap te
bekijken. Op ons Youtube-kanaal vindt u ook de nodige impressies van onze
eerdere congressen.

Rondetafelgesprek over positie gemeenteraad bij invoering WMO 2015



Het programma ‘Aandacht voor Iedereen’ organiseert op woensdag 12
november een rondetafelgesprek met 10 tot 15 gemeenteraadsleden
over de positie van de gemeenteraad bij de invoering van de nieuwe
Wmo 2015. Hierbij wordt ingegaan op een aantal thema’s die van
bijzonder belang zijn voor cliënten en burgers, namelijk ‘persoonlijk
plan’, ‘onafhankelijke cliëntondersteuning’, ‘ondersteuning van
mantelzorgers’, ‘sociale wijkteams’, en ‘burger- en
cliëntenparticipatie’. In een vrije gedachtewisseling wordt besproken
wat een gemeenteraadslid kan doen aan deze 5 onderwerpen.
Klik hier voor meer informatie.

Bijeenkomst over verantwoording en interbestuurlijk toezicht
Op woensdagochtend 26 november 2014 houden de provincie Utrecht,
de VNG afdeling Utrecht en een aantal Utrechtse gemeenten de
bijeenkomst ‘Interbestuurlijk Samenspel: een nieuwe balans tussen
verantwoording en toezicht’. Met de Wet revitalisering generiek
toezicht is binnen de gemeenten meer nadruk komen te liggen op de
verantwoording van het college van B&W aan de raad. Daarmee is ook
de provincie als toezichthouder op grotere afstand komen te staan.
Deze ochtend staat in het teken van de veranderingen in de toezichtverhouding tussen gemeenten
en provincie. In dat kader worden ook ervaringen van gemeenten, provincie en
VNG/Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) uitgewisseld.
 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.

Bestuurdersdag en Buitengewone Algemene Ledenvergadering VNG
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 16.30 uur. Binnenkort worden de stukken verzonden.
Het programma is te vinden op de website van de VNG. Daar kunt u
zich ook aanmelden.
 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!

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.

