Nieuw op vngutrecht.nl – december 2014
Jan van Zanen: gemeenten hebben elkaar hard nodig



Met Jan van Zanen als burgemeester zet Utrecht
nadrukkelijk in op een verdere verbetering van de
samenwerking met de andere gemeenten in de provincie.
“Wij weten dat we het zonder de andere gemeenten in de
regio niet redden. En we hopen dat zij zich op hun beurt
realiseren dat wij als grootste stad van de provincie ook
heel veel voor hun kunnen betekenen. We hebben elkaar
gewoon hard nodig”, aldus de burgemeester in een
interview met vngutrecht.nl.
Klik hier voor het interview met burgemeester Jan van Zanen.

Videoverslag Najaarscongres 2014 gepubliceerd
De VNG afdeling Utrecht heeft op haar Youtube-kanaal het
videoverslag van het Najaarscongres 2014 gepubliceerd.
‘Maatschappelijke onrust: bestuur (e)en zorg’, zo luidde de
titel van de bijeenkomst, die deze keer werd gehouden in
het gemeentehuis van en de Grote Kerk in Vianen. Het
congres stond in het teken van de maatschappelijke onrust
als gevolg van de decentralisaties in de (jeugd)zorg.



Klik hier voor het videoverslag.
Klik hier voor een uitgebreide terugblik op het Najaarscongres.

Interbestuurlijk toezicht bewijst democratie een dienst
De Wet revitalisering generiek toezicht biedt
gemeentebestuurders een geweldige kans om op lokaal
niveau verantwoording af te leggen aan gemeenteraad en
samenleving over het gevoerde beleid en de daarmee
bereikte resultaten. “Dit gaat verder dan toezicht. Deze
wet dient de democratie”, aldus Koos Janssen, voorzitter
van de VNG afdeling Utrecht en burgemeester van Zeist,
tijdens de bijeenkomst ‘Interbestuurlijk Samenspel: een
nieuwe balans tussen verantwoording en toezicht’ in het
Provinciehuis van Utrecht.
 Klik hier voor het nieuwsbericht over de bijeenkomst.
 Klik hier voor een uitgebreide terugblik.

Noteer alvast in uw agenda




Maandag 2 maart 2015: Lijsttrekkersdebat provinciale verkiezingen in Utrecht
Vrijdag 22 mei 2015: Voorjaarscongres VNG afdeling Utrecht in Oudewater
Vrijdag 6 november 2015: Najaarscongres VNG afdeling Utrecht in Woudenberg

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.

Vogelgriep in Oudewater serieuze stresstest



Hoe snel de theorie kan worden ingehaald door de praktijk
ondervond burgemeester Pieter Verhoeve van Oudewater. Op
vrijdag 14 november 2014 woonde hij nog het Najaarscongres
van de VNG afdeling Utrecht bij, dat in het teken stond van
maatschappelijke onrust. Op zaterdag bleek dat bij een
pluimveebedrijf in zijn gemeente als eerste een zeer
besmettelijke variant van de vogelgriep was uitgebroken. “ Je
weet dan direct dat je als burgemeester een crisis te managen
hebt.”
Klik hier voor het interview met burgemeester Pieter Verhoeve.

Raadsledenbijeenkomst 'Aan de slag als raadslid' - Doetinchem
Op woensdagavond 26 november 2014 werd de
raadsledenbijeenkomst ‘Aan de slag als raadslid’
gehouden in het stadhuis van Doetinchem. De
bijeenkomst was georganiseerd door het VNG
Raadsledenprogramma en het Actieprogramma Lokaal
Bestuur in samenwerking met de VNG afdelingen Utrecht,
Flevoland en Gelderland.
Het programma bestond uit een gevarieerd aanbod van
workshops over communicatie met inwoners, de
gemeentefinanciën en succesvol coalitie en oppositie voeren.
 Klik hier voor een terugblik.

Fijne Feestdagen!
Het bestuur, het secretariaat en de webredactie van de VNG afdeling Utrecht
wensen u

fijne feestdagen en een gezond en inspirerend 2015!
In de kerstvakantie is het afdelingssecretariaat gesloten van maandag 22
december 2014 tot en met zondag 4 januari 2015.

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.

