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Nieuw op vngutrecht.nl – oktober 2017 
 

VNG afdeling Utrecht annuleert Najaarscongres 2017 
Het Najaarscongres van de VNG afdeling Utrecht, dat zou worden 

gehouden op vrijdag 17 november 2017, gaat niet door.  

 

Het bestuur van de VNG afdeling Utrecht heeft daartoe besloten nadat 

bleek dat de landelijke VNG, samen met diverse andere organisaties,  op 

diezelfde datum de Dag van de Lokale Democratie zal houden. Omdat deze bijeenkomst in 

Nieuwegein wordt gehouden en zich op dezelfde doelgroep richt,  is - in overleg met gastgemeente 

Amersfoort - besloten het Najaarscongres te annuleren. 

 

Informele netwerkbijeenkomst op 15 december in MOA 
In plaats van het Najaarscongres wordt op vrijdag 15 december a.s. 

van 12.00 tot 14.00 uur  in Museum Oud Amelisweerd te Bunnik  

een informele netwerkbijeenkomst gehouden. Bij die gelegenheid 

vindt ook een korte editie van de Algemene Ledenvergadering 

plaats, aangezien er een besluit moet worden genomen voor wat 

betreft de begroting 2018. De leden van de VNG afdeling Utrecht 

zullen hier zo snel mogelijk nader over worden geïnformeerd.  

 

Dag van de Lokale Democratie in Nieuwegein 
De Dag van de Lokale Democratie biedt tal van inspirerende 

voorbeelden en praktische handvatten voor 

volksvertegenwoordigers, bestuurders, actieve inwoners en 

professionals die samen aan meer en betere democratie willen 

werken in hun gemeenten. 

 

Deelnemers kunnen kiezen uit een vol programma met lezingen, workshops, debatten, 

ontwerpateliers, speeddates met experts, demonstraties en rondetafelgesprekken, verdeeld over 

acht thema’s. Sprekers zijn onder andere Jacques Wallage, Ank Bijleveld, Jan Rotmans en Joris 

Luyendijk.  

• Klik hier voor meer informatie over en uw inschrijving voor de bijeenkomst. 

 

Ouder worden in de wijk: wat leren we van elkaar? 
Op dinsdag 21 november 2017, van 17.30 tot 20.30 uur, vindt in 

het Stadskantoor van de gemeente Utrecht een bijeenkomst 

plaats van het Stedelijk Platform Ouderen (SPO). De bijeenkomst , 

georganiseerd door de Coöperatie Huisartsen Utrecht Stad, het 

Netwerk Utrecht Zorg Ouderen (NUZO) en de gemeente Utrecht, 

is bedoeld voor iedereen die zich bezig houdt met zorg voor en 

ondersteuning van (kwetsbare) ouderen in de stad Utrecht. Aan 

de orde komen ontwikkelingen en goede voorbeelden. 

• Klik hier voor meer informatie 

mailto:secretariaat@vngutrecht.nl
http://www.vngutrecht.nl/agenda/agenda-item/alv-en-informele-netwerkbijeenkomst-vng-utrecht.html
http://www.dagvandelokaledemocratie.nl/
http://www.vngutrecht.nl/agenda/agenda-item/ouder-worden-in-de-wijk-wat-leren-we-van-elkaar.html
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Provincie zet uitkomsten interbestuurlijk toezicht (IBT) online 
Op de website van de provincie Utrecht is een interactieve kaart 

gepubliceerd, waarop te zien is hoe elke gemeente presteert op 

het gebied van financiën, archiefbeheer, huisvesting van 

vergunninghouders en omgevingsrecht. 

 Door de publicatie van deze gegevens wil de provincie meer 

openheid geven over haar toezichthoudende rol en de kwaliteit 

waarmee gemeenten hun wettelijke taken uitvoeren. De provincie voert ook IBT uit op 

waterschappen en gemeenschappelijke regelingen. Die resultaten worden medio 2018 gepubliceerd. 

• Klik hier voor meer informatie 

 

Gemeenten staan klaar om met kabinet aan het werk te gaan 
Het nieuwe regeerakkoord bevat veel aanknopingspunten voor een 

constructieve samenwerking met gemeenten. Dit maakt het 

mogelijk te komen tot een programmatische aanpak van 

maatschappelijke opgaven op bijvoorbeeld sociaal domein, 

verduurzaming en klimaat- en energiebeleid. Dat stelt de landelijke 

VNG in reactie op het nieuwe regeerakkoord, dat dinsdag 10 oktober 

werd gepresenteerd. "Gemeenten staan klaar om samen met het 

kabinet de maatschappelijke opgaven uit het regeerakkoord op te pakken”, aldus VNG-voorzitter Jan 

van Zanen. 

• Klik hier voor de reactie van de landelijke VNG. 

 

Vooraankondiging Utrechtse introductiebijeenkomst en informatiemarkt 
Op woensdag 21 maart 2018 worden er weer gemeenteraadsverkiezingen 

gehouden. Enkele weken daarna gaan de gemeenteraden in hun nieuwe 

samenstelling van start. De provincie Utrecht en de VNG afdeling Utrecht 

houden ter introductie voor de nieuwe gemeenteraden en colleges op 

woensdag 11 april 2018 in het provinciehuis van Utrecht een 

kennismakingsbijeenkomst met een informatiemarkt. Hier krijgt een groot 

aantal organisaties en instellingen, die in de provincie Utrecht actief zijn, de gelegenheid zich te 

presenteren. De bijeenkomst voorziet daarnaast in een  inhoudelijk programma met workshops en 

presentaties. 

• Klik hier voor meer informatie 

 

Bijeenkomst over ontwikkelingen in de ouderenzorg 
Samen met het NUZO (Netwerk Utrecht Zorg Ouderen) 

organiseert de VNG afdeling Utrecht op donderdagmiddag 30 

november een bijeenkomst over de ontwikkelingen in de 

ouderenzorg. Het programma, dat volop inspiratie geeft voor 

input voor de verkiezingsprogramma’s, wordt momenteel 

voorbereid. De bijeenkomst vindt plaats in de raadzaal van het 

gemeentehuis van Veenendaal van 14.00 – 16.30 uur met aansluitend een netwerkborrel. Meer 

informatie volgt binnenkort via de uitnodiging en op onze website. 
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