Nieuw op vngutrecht.nl – december 2015
Videoverslag van Najaarscongres op YouTube gepubliceerd
Op ons YouTube-kanaal kunt u inmiddels ook het
videoverslag bekijken van ons Najaarscongres 'Anders
denken, anders doen', dat op 6 november 2015 in
Woudenberg werd gehouden.
Naast een impressie van de bijeenkomst kunt u kennis
nemen van de diverse sprekers en reacties van
deelnemers. De VNG afdeling Utrecht kijkt terug op een
succesvol verlopen editie van haar Najaarscongres.



Klik hier voor het videoverslag.
Klik hier voor een overzicht van alle verslagen van het Najaarscongres.

Provincie en gemeenten moeten elkaars expertise leren gebruiken
Nee, er is niets mis met de relatie van Gedeputeerde Staten met de
gemeenten in de provincie Utrecht. “De lijnen zijn kort, en we weten
elkaar snel te vinden als er iets is”, stelt gedeputeerde Mariëtte
Pennarts in een interview met vngutrecht.nl. “Maar het gaat beter als
we erin slagen ook elkaars kwaliteiten optimaal te benutten.”
Vandaar dat het provinciaal coalitieakkoord het motto ‘In
Verbinding!’ heeft meegekregen. "Gemeenten en de provincie
hebben allebei veel kennis en expertise in huis. Die moeten we beter
leren kennen van elkaar, om er vervolgens ook meer gebruik van te
kunnen maken. Want we staan in de provincie Utrecht voor een
aantal bovenlokale opgaven waarvoor samenwerking dringend gewenst is.”
 Klik hier voor het interview met gedeputeerde Mariëtte Pennarts.

Raad op Zaterdag
Op zaterdag 30 januari 2016 organiseert de VNG weer een nieuwe editie van de
Raad op Zaterdag. Dit is een bijeenkomst voor raadsleden en griffiers, waarin zij
alle gelegenheid krijgen om (opnieuw) kennis te maken met de VNG, informatie
op te halen en ervaringen uit te wisselen. Deelnemers wordt een inspirerend
plenair programma aangeboden, waaraan onder andere Jantine Kriens,
voorzitter van de VNG-directieraad, haar medewerking verleent. Daarnaast zijn
er workshops over actuele onderwerpen als de gemeentefinanciën, de
Omgevingswet en de voortgang in het sociaal domein.
 Klik hier voor meer informatie

Begroting 2016
Tijdens de Algemene ledenvergadering van de VNG afdeling Utrecht van 6
november 2015 hebben de leden ingestemd met de begroting voor 2016,
waarna deze formeel is vastgesteld.
 Klik hier voor de begroting voor 2016 in pdf-formaat.
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.

Utrechtse gemeenten benoemen nieuwe bestuurders



Bij diverse Utrechtse gemeenten zijn nieuwe bestuurders benoemd. In
Utrecht is Kees Diepeveen benoemd als wethouder, in Eemnes is Else
Ruizeveld de Winter aangetreden als nieuwe gemeentesecretaris en in
Stichtse Vecht is Linda van Dort geïnstalleerd als wethouder. Op 6 januari
2016 tot slot treedt Petra van Hartskamp-de Jong aan als burgemeester van
Montfoort.
Klik hier voor meer informatie.
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Nieuw overzicht Utrechtse leden VNG-commissies
Op maandag 30 november heeft de landelijke VNG weer een
gecombineerde VNG Bestuurdersdag en Buitengewone ALV
gehouden in de Jaarbeurs in Utrecht. Bij die gelegenheid zijn ook
de nieuwe leden van de verschillende VNG-commissies
benoemd. Het overzicht van alle Utrechtse leden vindt u op deze
pagina van onze website.
 Klik hier voor het overzicht in pdf-formaat.

Trends in de ouderenzorg
Op donderdagmiddag 10 maart 2016 houden het NUZO (Netwerk
Utrecht Zorg voor Ouderen) en de VNG afdeling Utrecht een
gezamenlijke bijeenkomst over trends in de ouderenzorg. Aan het
definitieve programma wordt nog gewerkt, maar aan de orde komen
zeker de bestuurlijk relevante trends in de ouderenzorg en het thema
wonen in relatie tot ouderen. De bijeenkomst wordt gehouden in de
raadzaal van het gemeentehuis van Zeist.
 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.

Secretariaat VNG Utrecht in kerstvakantie beperkt bereikbaar
In de kerstvakantieperiode van 18 december 2015 tot 4 januari
2016 is het secretariaat van de VNG afdeling Utrecht slechts
beperkt aanwezig en dus ook beperkt bereikbaar.
Wij wensen u hele fijne feestdagen en een gezond en inspirerend
2016 toe, en zien u graag in het nieuwe jaar. Bijvoorbeeld op ons
Voorjaarscongres, dat wordt gehouden op vrijdag 27 mei in
gastgemeente Wijk bij Duurstede.

Volg ons op Twitter, LinkedIn en YouTube
Wilt u op de hoogte blijven van onze laatste nieuws? Bekijk en volg ons profiel op Twitter.
Door aan uw tweet #vngutr toe te voegen komt u automatisch in ons overzicht op de
homepage van onze website te staan.
U kunt ook zelf meepraten over actuele thema’s in de beslotenheid van onze discussiegroep
op LinkedIn.
En op ons YouTube-kanaal vindt u onder andere meerdere videoverslagen en
impressies van de Voor- en Najaarscongressen van de VNG afdeling Utrecht.
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