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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. 

 

Najaarscongres 2014 - maatschappelijke onrust: bestuur (e)en zorg 
Circa 70 procent van de Wmo-gebruikers maakt zich 

ongerust over de mogelijke gevolgen van de 

decentralisaties in de zorg. Dat blijkt uit onderzoek van 

de ouderenorganisatie ANBO. Volgens Per Saldo, de 

belangenvereniging van mensen met een 

persoonsgebonden budget (pgb), verkeren 50.000 

mensen met een pgb in onzekerheid nog altijd over wat 

er voor hen gaat veranderen op 1 januari 2015. En ook 

onder gemeentebestuurders neemt de onrust toe, met name over de financiële gevolgen van de 

operatie.  

Het zijn slechts een aantal van de vele berichten die de laatste maanden zijn verschenen, waaruit 

blijkt dat de overheveling van de jeugdzorg en zorg aan langdurig zieken en ouderen van rijk naar de 

lokale overheid tot de nodige onrust en onzekerheid in de samenleving leidt. Nog afgezien van de 

spanningen die ernstige incidenten in en rond de wereld van de zorg oproepen, zoals vorig jaar de 

verdwijning van Ruben en Julian, en dit jaar de huisvesting van een pedofiel boven een 

kinderdagverblijf.  

 

Valt maatschappelijke onrust te beteugelen? 

De vraag voor u als gemeentebestuurder is op welke 

wijze 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? Door deze weg 

te nemen, te bestrijden of juist de ruimte te geven? 

Welke instrumenten staan u daarvoor ter beschikking? 

En wat ontbreekt er nog? 

 

Kritische toets 

Tijdens het Najaarscongres van de VNG afdeling 

Utrecht, dat op vrijdag 14 november 2014 wordt 

gehouden in Vianen, passeren aan de hand van 

concrete voorbeelden uit het gemeentelijk 

(jeugd)zorgdossier diverse strategieën de revue, 

en worden de toepasbaarheid en effectiviteit 

ervan in debat met de zaal aan een kritische toets 

onderworpen. Dat gebeurt vanuit het perspectief van de zorgverleners, het bestuur en de media. 

mailto:secretariaat@vngutrecht.nl
http://youtu.be/12mkEKMKLi4
https://www.youtube.com/channel/UC4BWYThen7BZtvwjGcqgruw
http://nos.nl/artikel/710507-rijk-geeft-uitleg-veranderingen-zorg.html
http://nos.nl/artikel/715509-duizenden-pgbers-in-onzekerheid.html
http://fd.nl/economie-politiek/896525/decentralisatie-zorg-brengt-gemeenten-financiele-onrust?
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 Klik hier voor meer informatie over het Najaarscongres op de website van de VNG afdeling 

Utrecht. 

 U kunt zich eenvoudig aanmelden via onze website.  

 Klik hier voor informatie over andere manieren van inschrijven. 

 

Bestuurlijke conferentie Waterbeheerplan 2016-2021 
Op woensdag 5 november 2014 houdt het Waterschap 

Amstel, Gooi en Vecht een derde en laatste bestuurlijke 

conferentie over het Waterbeheerplan 2016-2021: 

“Uitgesproken Water, deel III”. In het waterbeheerplan legt 

het waterschap de doelen voor zijn beheergebied vast voor 

de komende periode, zoals vereist op grond van de Waterwet 

en de Kaderrichtlijn Water. Deze taken gaan over het 

voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, 

wateroverlast en waterschaarste; het beschermen en 

verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van 

watersystemen en het vervullen van maatschappelijke functies door het waterschap. 

 Klik hier voor meer informatie. 

 

Terugblik bijeenkomst ‘Aan de slag als raadslid’ in Nieuwegein 
"Het is belangrijker dan ooit om in de relatie met inwoners en 

de samenleving te investeren." Met deze woorden 

verwelkomde Frans Backhuijs, burgemeester gemeente 

Nieuwegein op 16 oktober 2014 de deelnemers aan de 

bijeenkomst ‘Aan de slag als raadslid’ in het stadshuis van 

Nieuwegein. De bijeenkomst was georganiseerd door het 

VNG Raadsledenprogramma en het Actieprogramma Lokaal 

Bestuur in samenwerking met de VNG afdelingen Utrecht, 

Flevoland en Gelderland. 

 Klik hier voor meer informatie. 

 

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. De Bestuurdersdag van 2014 staat in 

het teken van de steeds grotere rol en betekenis van gemeenten in de 

samenleving. Zij krijgen meer en meer omvangrijke taken, die ook 

voor inwoners en media zeer zichtbaar zijn. Daarbij krijgen zij steeds 

meer te maken met radicalisering van verschillende groeperingen en 

vormen van overlast die als beangstigend worden ervaren. Hoe bereiden gemeenten zich voor op 

extra media-aandacht en de Haagse regelreflex? 

 Klik hier voor meer informatie 

 

  

mailto:secretariaat@vngutrecht.nl
http://www.vngutrecht.nl/najaarscongres.html
http://www.vngutrecht.nl/agenda/inschrijven/event-date/14-11-2014/event/Najaarscongres%20VNG%20afdeling%20Utrecht.html
http://www.vngutrecht.nl/najaarscongres/inschrijven.html
http://www.vngutrecht.nl/agenda/agenda-item/bestuurlijke-conferentie-waterbeheerplan-2016-2021.html
http://www.vngutrecht.nl/terugblik/archive-single/bijeenkomst-aan-de-slag-als-raadslid-nieuwegein.html
http://www.vngutrecht.nl/agenda/agenda-item/bestuurdersdag-en-buitengewone-algemene-ledenvergadering-vng.html
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Bijeenkomst over verantwoording en interbestuurlijk toezicht 
De provincie Utrecht, de VNG afdeling Utrecht en een aantal 

Utrechtse gemeenten houden op woensdagochtend 26 

november 2014 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 en gemeenten en provincie. 

In dat kader worden ook ervaringen van gemeenten, provincie en VNG/Kwaliteitsinstituut 

Nederlandse Gemeenten (KING) uitgewisseld. 

 Klik hier voor meer informatie 

 

Ook in Doetinchem ‘Aan de slag als raadslid’ 
Op woensdagavond 26 november 2014 vindt in Doetinchem de 

raadsledenbijeenkomst ‘Aan de slag als raadslid’ plaats. Deze 

bijeenkomst wordt georganiseerd door het VNG 

Raadsledenprogramma en het Actieprogramma Lokaal Bestuur, in 

samenwerking met de VNG afdelingen Utrecht,  Flevoland en 

Gelderland. Na een kort welkomstwoord kunt u kiezen voor twee van 

de drie workshops die worden gegeven. Onderwerpen zijn 

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

oppositie voeren. 

 Klik hier voor meer informatie. 

 

Vierde editie Serious Ambtenaar gaat voor donatie van 500.000 euro 
Onder het motto Serious Ambtenaar zetten ook dit jaar maatschappelijk betrokken 

ambtenaren hun expertise belangeloos in om geld in te zamelen voor 3FM Serious 

Request. Het is de vierde keer dat de actie Serious Ambtenaar wordt gehouden. Het 

initiatief wordt deze keer georganiseerd door de Gemeente Schiedam. 

 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! 

mailto:secretariaat@vngutrecht.nl
http://www.vngutrecht.nl/agenda/agenda-item/bijeenkomst-over-verantwoording-en-interbestuurlijk-toezicht.html
http://www.vngutrecht.nl/agenda/agenda-item/raadsledenbijeenkomst-aan-de-slag-als-raadslid-doetinchem.html
http://www.vngutrecht.nl/nieuws/nieuwsbericht/vierde-editie-serious-ambtenaar-gaat-voor-donatie-van-500000-euro.html
http://twitter.com/vngutrecht
http://www.linkedin.com/groups?gid=4855320&trk

