Nieuw op vngutrecht.nl – juli 2015
Najaarscongres 2015: Anders denken, anders doen
De VNG afdeling Utrecht houdt op vrijdag 6 november
2015 haar Najaarscongres in de gemeente Woudenberg.
Centraal staat de vraag hoe gemeenten de binding met de
lokale samenleving kunnen herstellen, bestendigen en
versterken. De gemeente als partner in de samenleving.
Want waar voorheen nog bureaucratie en hiërarchie om
voorrang streden in de relatie met inwoners, is nu
‘bestuurlijk omdenken’ noodzakelijk om het krachtenspel
in een gedecentraliseerde samenleving een nieuwe impuls
te geven. U kunt niet meer volstaan met 'Nee, tenzij...', maar zult veel meer open moeten staan voor
de input van mondige en weerbare partijen in economie en maatschappij: 'Ja, mits...'.
Wat betekent dit ‘bestuurlijk omdenken’ voor u als gemeentebestuur? Op welke wijze komt de
politiek dan nog aan bod? En wat als de ambtelijk organisatie niet zo soepel mee beweegt als het
college en de gemeenteraad graag zouden willen?
Op het Najaarscongres wil de VNG afdeling Utrecht u inspireren en informeren, met diverse
inleidingen en aansprekende voorbeelden uit de gemeentelijke praktijk in de provincie Utrecht.
Daarnaast heeft u volop gelegenheid om met uw collega's over het congresthema van gedachten te
wisselen. Aan de concrete invulling van het programma wordt op dit moment nog hard gewerkt,
maar inschrijven is gelukkig nu al mogelijk.
 Klik hier uw inschrijving.

Oproep voor Praktijkvoorbeelden Bestuurlijk Omdenken
Bent u van mening dat uw gemeente op vernieuwende
wijze het contact met de samenleving onderhoudt? Deinst
het bestuur van uw gemeente er niet voor terug om het
geëffende pad te verlaten, in zijn streven het lokale
krachtenveld ook daadwerkelijk stem en positie te geven?
Meld uw aanpak of project dan nu aan als Praktijkvoorbeeld
Bestuurlijk Omdenken.
Uit de meest aansprekende voorbeelden wordt een aantal
projecten geselecteerd, dat zich tijdens het Najaarscongres van de VNG afdeling Utrecht mag
presenteren. Daarnaast zal er op de website vngutrecht.nl een speciale rubriek in het leven worden
geroepen, waar gemeenten in de aanloop naar het congres de door hun aangemelde projecten alvast
op digitale wijze kunnen toelichten.


Meld uw project nu aan bij de VNG afdeling Utrecht via secretariaat@vngutrecht.nl onder
vermelding van ‘Praktijkvoorbeeld Bestuurlijk Omdenken’.

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.

Piet van Elteren benoemd tot ere-bestuurslid VNG afdeling Utrecht
Het bestuur van de VNG afdeling Utrecht heeft Piet van
Elteren benoemd tot ere-bestuurslid. Het besluit is
genomen "uit erkentelijkheid voor de wijze waarop hij zich
ruim 13 jaar als bestuurder van de provinciale afdeling met
grote deskundigheid en toewijding heeft ingezet." Van
Elteren was van 1 januari 2002 tot en met 19 april 2015
secretaris en secretaris/penningmeester van de VNG
afdeling Utrecht.
Van Elteren is inmiddels ook benoemd tot tijdelijk
gemeentesecretaris/algemeen directeur van de gemeente
Doesburg. Hij vervangt in deze functie Christian van den Berg, die vertrekt naar de gemeente
Overbetuwe.
 Klik hier voor meer informatie.

Drie Utrechtse gemeenten krijgen nieuwe griffier
Drie Utrechtse gemeenten krijgen na de zomer een nieuwe griffier.
Merel van Hall, Jolien Houtman en Arnout van Kooij treden aan in
respectievelijk Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein. Jolien Houtman
treedt per 1 september aan in de gemeente Nieuwegein en volgt
als griffier Ferdinand Contant op. Twee weken daarvoor, op 15
augustus gaat Merel van Hall aan de slag als griffier van de
gemeente Utrecht, als opvolger van Ad Smits. In IJsselstein gaat,
ook per 1 september, Arnout van Kooij aan het werk als griffier. Hij
volgt in die functie Hans Kleene op.
 Klik hier voor meer informatie.

Actieve dialoog met provincie cruciaal voor landelijk gebied
In de discussie over de inrichting en kwaliteit van het
landelijk gebied vinden gemeenten veelvuldig de provincie
op hun pad. Dat belemmert het gesprek met inwoners en
bedrijven. Actief de dialoog zoeken met de provincie is
daarom belangrijk, en daar ligt zeker ook een rol voor de
VNG. Die conclusie kon worden getrokken uit de regionale
bijeenkomst ‘Trendverkenning landelijk gebied’, die
donderdag 18 juni 2015 werd gehouden in de raadzaal van
het gemeentehuis van Bunnik te Odijk. Doel van de
bijeenkomst was om de meningen te toetsen over diverse trends in het landelijk gebied, zoals die
recent in kaart zijn gebracht door onderzoeksbureau Alterra.
 Klik hier voor meer informatie.
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Raadsledencongres over transformatie in het sociaal domein
De ministeries van BZK, VWS en SZW organiseren samen
met de VNG, de Vereniging van Griffiers en Raadslid.NU
opnieuw een groot Raadsledencongres. Op zaterdag 5
september gaat het over 'Transformatie in het sociaal
domein'. Veel gemeenten geven de veranderingen op het
gebied van zorg, jeugdhulp en participatie vorm door
dichtbij haar inwoners een nieuw voorzieningenniveau te
organiseren. Hoe maak je als gemeente(raad) de slag
naar een daadwerkelijke, vernieuwende manier van
werken in het sociaal domein? En hoe kan de raad zicht en controle houden?
 Klik hier voor meer informatie.

Videoverslag Voorjaarscongres op Youtube
Van het Voorjaarscongres 2015 in Oudewater ‘Provinciaal beleid in een
nieuwe realiteit’ is door Chili Pepper Productions een videoverslag
gemaakt.
Het verslag is te zien op ons Youtube-kanaal, waar u nog meer
impressies van onze eerdere congressen kunt vinden.
 Klik hier voor het videoverslag.

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!

Vakantiesluiting secretariaat VNG afdeling Utrecht
Vanwege de zomervakantie is het secretariaat van de
VNG afdeling Utrecht in de maanden juli en augustus
beperkt bereikbaar.

Wij wensen u een prettige vakantie!
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