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Spel van framing moet iedere bestuurder en politicus leren
Framing speelt zowel in het publieke als politieke
debat een steeds grotere rol. Nog steeds proberen
we elkaar te overtuigen met goede inhoudelijke
argumenten. Maar iedere zichzelf respecterende
bestuurder en politicus weet inmiddels dat hij de
ander ook kan overtuigen door de manier waarop
de argumenten zijn gestructureerd of 'geframed'. De
vraag is alleen: hoe doe je dat?
Daarover ging het Voorjaarscongres van de VNG
afdeling Utrecht, dat op vrijdag 27 mei 2016 werd
gehouden in Wijk bij Duurstede. Meer dan 100 raadsleden, burgemeesters, wethouders,
gemeentesecretarissen en griffiers, maar ook commissaris van de koning Willibrord van Beek en
gedeputeerden Bart Krol en Pim van den Berg en een aantal andere gasten van onder meer de VNG
namen deel aan de bijeenkomst, waarvan het verslag nu op onze website is te vinden.
Hoogleraar Hans de Bruijn bracht de deelnemers de finesses bij van
een spel dat naar zijn mening iedere politicus en bestuurder zich
eigen hoort te maken. Framing is namelijk de manier bij uitstek om
in het openbaar bestuur het eigen gelijk te halen.
De kanttekening bij het verhaal van De Bruijn plaatste Sjoerd de
Jong, journalist en publicist, en thans werkzaam als ombudsman bij
NRC Handelsblad in zijn afsluitende column. “De werkelijkheid komt
er wel erg bekaaid vanaf.”
 Klik hier voor een uitgebreide terugblik op het Voorjaarscongres 2016.
 Klik hier voor het concept-verslag van de Algemene Ledenvergadering die tijdens het
Voorjaarscongres werd gehouden.
 Lees hier het eerder gepubliceerde interview met Hans de Bruijn over framing.

NUZO Brede Netwerkbijeenkomst 'Levensvragen, zingeving en ouderen'
De 15de editie van de Brede Netwerkbijeenkomst van het
Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen (NUZO) wordt gehouden
op donderdag 23 juni 2016 in het UMC en staat deze keer in
het teken van levensvragen en zingeving bij ouderen. Het
omgaan met dit thema stelt de ouderen zelf en de
professionals in de zorg voor flinke uitdagingen. Diverse
sprekers van het Expertisenetwerk Levensvragen geven aan
hoe hiermee kan worden omgegaan. In twee workshopsessies wordt vervolgens dieper op de
materie ingegaan.
 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.

Ontwerp Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie ter inzage gelegd
De provincie Utrecht heeft het ontwerp van Provinciale
Ruimtelijke Structuurvisie (herijking 2016) met
bijbehorende Verordening ter inzage gelegd. De
structuurvisie omvat het provinciale ruimtelijke beleid
voor de periode 2013-2028. Rode draad daarin is de
blijvende zorg voor een goede balans tussen wonen,
werken en recreëren. Op het ontwerp van de
structuurvisie, die tot stand is gekomen in overleg met
andere overheden, zoals gemeenten en maatschappelijke organisaties, kan tot en met maandag 11
juli worden gereageerd.
 Klik hier voor meer informatie.

Bunnik, Houten en Wijk bij Duurstede brengen samenhang in ruimtelijke
agenda buitengebied
Op vrijdag 17 juni 2016 hebben wethouders
Marchal (Wijk bij Duurstede), Geerdes (Houten),
gedeputeerde Van de Berg (provincie Utrecht) en
wethouder Zakee (Bunnik) de Ruimtelijke Agenda
Gemeenten (RAG) van de provincie Utrecht
ondertekend. Plaats van handeling was de
Watertoren in Werkhoven.
Met de ondertekening verklaren de gemeenten
samen te zullen werken aan de ontwikkeling van
een gezamenlijke, integrale visie op het
buitengebied dat zij met elkaar delen: de Kromme
Rijnstreek. Op de ruimtelijke agenda komen vraagstukken te staan als schaalvergroting in de
landbouw, vrijkomende agrarische bebouwing, leefbaarheid van de kernen, bereikbaarheid van
voorzieningen, ruimte voor recreatie en de ontwikkeling van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.
 Klik hier voor meer informatie.

Vooraankondiging: VNG Utrecht houdt bijeenkomst over Omgevingswet



Op dinsdag 13 september houdt de VNG afdeling Utrecht in de
raadzaal van het Stadshuis van Nieuwegein een bijeenkomst over
de Omgevingswet. Deze bijeenkomst is specifiek bestemd voor
raadsleden en griffiers uit de provincie Utrecht. De inhoudelijke
bijdrage wordt verzorgd door Eelke Horselenberg van de
VNG/KING. U bent welkom vanaf 19.30 uur. De bijeenkomst duurt
tot ongeveer 22.00 uur.
Meer informatie volgt binnenkort via onze website: www.vngutrecht.nl.

Volg ons op Twitter
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.
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.

