Nieuw op vngutrecht.nl –februari 2015
Provincie Utrecht hecht ook na verkiezingen aan goede relatie gemeenten
Gemeenten en provincies zijn meer dan ooit van elkaar
afhankelijk. De Utrechtse Commissaris van de Koning
Willibrord van Beek is dan ook optimistisch over het effect
van de provinciale verkiezingen van 18 maart 2015, zo
vertelt hij in een interview met vngutrecht.nl. “De relatie
met de 26 gemeenten in Utrecht is op dit moment erg
goed, en dat zal na de verkiezingen niet anders zijn.” Met
de provinciale verkiezingen voor de deur zijn er spannende
tijden aangebroken, vindt Van Beek: “Dankzij het Bestuursprogramma van dit college is er veel
bereikt in de afgelopen periode. Maar we hebben deze verkiezingen nu echt nodig om de lat weer
wat hoger te kunnen leggen en te komen tot nieuwe plannen voor de toekomst.”
 Klik hier voor het interview met Commissaris van de Koning Willibrord van Beek.

Lijsttrekkersdebat over verkiezingen Utrechtse Provinciale Staten
De Utrechtse Commissaris van de Koning Willibrord van Beek
rekent maandagavond 2 maart 2015 op een pittig debat
tussen de lijsttrekkers die optreden tijdens de bijeenkomst
van de VNG afdeling Utrecht en de provincie Utrecht over de
verkiezingen van Provinciale Staten van woensdag 18 maart.
“De standpunten lopen soms zo uiteen dat daar best aardige
debatten over kunnen worden gevoerd”, aldus Van Beek.
Tijdens de bijeenkomst, die wordt gehouden in het
Provinciehuis, zullen de lijsttrekkers van de diverse partijen ingaan op uiteenlopende thema’s, die
zowel voor de provincie als voor gemeentebestuurders relevant zijn. De aanwezigen krijgen
daarnaast ook zelf volop de ruimte om in het debat vragen aan de lijsttrekkers te stellen.
U kunt zich nog steeds inschrijven voor het lijsttrekkersdebat!
 Klik hier voor meer informatie over de bijeenkomst.
 Klik hier voor uw inschrijving.

Met KWIEK maken gemeenten ouderen minder kwetsbaar
In Wijk bij Duurstede loopt al enige tijd een proef met
KWIEK, een project om 65-plussers langer en beter op eigen
kracht te laten functioneren. Volgens initiatiefnemer MarieRose van Lieshout is nu al duidelijk dat het project in veel
meer gemeenten navolging verdient. "De definitieve
resultaten zijn pas in april bekend. Maar nu al is duidelijk dat
de mensen die aan KWIEK hebben meegedaan zowel uit
oogpunt van zelfredzaamheid als terrein van eenzaamheid beduidend minder kwetsbaar zijn
geworden."
 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.

Bijeenkomst Visietraject gemeenten op weg naar 2020
Op woensdag 11 maart 2015 houden de VNG afdeling
Utrecht en de landelijke VNG een bijeenkomst over het
zogeheten 'Visietraject gemeenten op weg naar 2020'. De
bijeenkomst vindt plaats in het Stadshuis van Nieuwegein.
Centraal staat de verenigingsvisie die de VNG de komende
maanden wil opstellen, waarmee de agenda voor de
komende jaren wordt bepaald. In dat kader wil de VNG
met haar leden in gesprek over vragen als: wat verbindt
gemeenten in de vervulling van hun belangrijke rol in de
komende jaren; wat zijn de dilemma’s waarvoor gemeentebesturen de komende tijd gesteld worden;
en hoe gaan we de grote en nieuwe taken die naar gemeenten toekomen oppakken?
 Klik hier voor meer informatie over en achtergronden van de bijeenkomst.
 Klik hier voor uw inschrijving.

Montfoort krijgt waarnemend burgemeester
Theo van Eijk is door de Utrechtse Commissaris van de
Koning Van Beek per 17 februari 2015 benoemd tot
waarnemend burgemeester van de gemeente Montfoort.
Van Eijk is waarnemer totdat er een nieuwe vaste
burgemeester is benoemd. De benoeming is tot stand
gekomen na overleg met de fractievoorzitters van de
gemeenteraad. Het aantreden van Van Eijk volgt op het
aftreden van burgemeester Bert Jansen naar aanleiding van de zogeheten Bloklandaffaire.
 Klik hier voor het nieuwsbericht.

Waterschap wijst op belang verkiezingen
Niet alleen de provincies, ook de waterschappen houden op woensdag
18 maart verkiezingen. Het belang van deze waterschapsverkiezingen
wordt echter niet door iedereen even scherp gezien. Terwijl zij toch
verantwoordelijk zijn voor de veiligheid en kwaliteit van het water en
een evenwicht moeten zien te vinden tussen de vaak tegengestelde
belangen van natuurbehoud, recreatie, het stadsleven en agrarische
werkzaamheden in het gebied. Voor Waterschap Amstel, Gooi en Vecht aanleiding om actief
campagne te voeren.
 Klik hier voor meer informatie.

Sluiting secretariaat
In verband met de Voorjaarsvakantie is het secretariaat van de
VNG afdeling Utrecht gesloten van vrijdag 20 februari tot
maandag 2 maart 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.

