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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.
Op 22 maart 2016 heeft de Eerste Kamer met ruime meerderheid
de Omgevingswet aangenomen. De nieuwe wet brengt een groot
aantal wijzigingen met zich, die van grote invloed zijn op de
besluitvorming en werkprocessen bij gemeenten.
Wat houdt de Omgevingswet nu precies in, welke gedachte zit er achter de wet en wat gaat er
veranderen? Wat zijn de voordelen en kansen? Waar moet u als raad alert op zijn? En wat betekent
meer ruimte voor lokale afweging voor uw rol als raadslid? Deze en andere vragen komen aan de
orde tijdens de bijeenkomst in Nieuwegein. De inhoudelijke bijdrage wordt verzorgd door Eelke
Horselenberg (VNG/Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten). U bent welkom vanaf 19.00 uur. De
bijeenkomst begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 22.00 uur.
 Klik hier voor meer informatie en uw inschrijving.

Raad op Zaterdag in Zwolle
Ook de editie van Raad op Zaterdag, die op zaterdag 24 september
wordt gehouden in Zwolle, staat voor een belangrijk deel in het teken
van de nieuwe Omgevingswet en de rol die u als raadslid daarbij
heeft en kan vervullen. Zo worden er onder andere diverse
workshops over de Omgevingswet gehouden. Daarnaast krijgt u alle
gelegenheid om (opnieuw) kennis te maken met de VNG, informatie op te halen en ervaringen uit te
wisselen. Tijdens de zogeheten ‘Meet&Greet VNG’ informeren diverse VNG-medewerkers u over
andere actuele thema’s.
 Klik hier voor meer informatie.

Najaarscongres 2016 – De toekomst van het openbaar bestuur
Het Najaarscongres van de VNG afdeling Utrecht op vrijdag
11 november 2016 staat in het teken van de toekomst van
het openbaar bestuur. Locatie van de bijeenkomst is het
Cultuurhuis te Doorn; gastgemeente is deze keer Utrechtse
Heuvelrug.
De laatste tijd zijn diverse rapporten verschenen over de
toekomst van het openbaar bestuur. Tijdens het
Najaarscongres staat de vraag centraal hoe al deze
conclusies en aanbevelingen kunnen worden omgezet in
daden die leiden tot een toekomstbestendig openbaar bestuur. De voorbereidingen van het
programma en uitnodiging van sprekers zijn inmiddels gestart.
 Klik hier voor meer achtergrondinformatie en links naar de diverse rapporten.
 Klik hier voor uw aanmelding.
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.

Vooraankondiging Provinciale Utrechtse Omgevingswetdag
Op donderdag 24 november houdt de provincie Utrecht in
het provinciehuis een bijeenkomst over de Omgevingswet.
Voorwaarde voor succes is dat de verschillende overheden
en sectoren elkaar weten te vinden en samenwerken. Dit
kan in Utrecht tijdens de provinciale Utrechtse
Omgevingswetdag. De dag valt uiteen in twee delen. Het
ochtendgedeelte is bedoeld voor burgemeesters,
wethouders, raadsleden, secretarissen, griffiers en
beleidsmedewerkers die zich bezighouden met deze wet,
en begint om 10.00 uur (ontvangst vanaf 9.30 uur). Het middaggedeelte (met workshops) is met
name bedoeld voor beleidsmedewerkers, maar burgemeesters, wethouders, raadsleden,
secretarissen en griffiers zijn hier ook welkom. Dit dagdeel begint om 13.30 uur. De Provinciale
Utrechtse Omgevingswetdag eindigt rond 17.00 uur.
 Klik hier voor meer informatie en de vooraankondiging in pdf-formaat.

Petra Doornenbal benoemd tot burgemeester Renswoude
Petra Doornenbal-van der Vlist (CDA) is benoemd tot
burgemeester van Renswoude. De benoeming gaat in op
27 september 2016. Dat heeft het ministerie van BZK
bekend gemaakt. Daarmee volgt minister Plasterk de
voordracht van de gemeenteraad van Renswoude.
Mevrouw Doornenbal volgt Annelies van der Kolk op, die
sinds maart 2014 als waarnemend burgemeester fungeert
door de ziekte van voormalig burgemeester Wilke Dekker.
De nieuwe burgemeester was van 2003 tot en met 2015 lid
van Provinciale Staten van Utrecht namens het CDA, vanaf 2007 als fractievoorzitter. Van 2012 tot en
met 2015 was mevrouw Doornenbal voorzitter van de Statencommissie Bestuur, Europa en Middelen
en tweede plaatsvervangend voorzitter van Provinciale Staten. Daarna heeft zij onder andere
gefungeerd als mediator in conflicten tussen burgers en overheid en tussen overheden onderling.
 Klik hier voor meer informatie.

Gerben Karssenberg nieuwe gemeentesecretaris Wijk bij Duurstede
Op 15 augustus is Gerben Karssenberg aangetreden als nieuwe
gemeentesecretaris in Wijk bij Duurstede. Hij volgt Wilma van de Werken en
Annelies Doornbosch op, die de functies van respectievelijk
gemeentesecretaris en algemeen directeur twee jaar hebben
waargenomen. Beiden zijn inmiddels benoemd als directeur en vormen
samen met Karssenberg de nieuwe directie. Karssenberg, die hiervoor
werkzaam was bij de gemeenten Woerden en Oudewater, werd begin juni
benoemd tot gemeentesecretaris. Het college van burgemeester en
wethouders sprak via de gemeentelijke website de verwachting uit "dat het driemanschap de
verdere ontwikkeling van de Wijkse regie-organisatie op voortvarende en inspirerende wijze vorm zal
geven."
 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.

