Nieuw op vngutrecht.nl – november 2017
‘Oog voor ouderenzorg’ in bijeenkomst VNG Utrecht en NUZO
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.
De bijeenkomst vindt plaats in de raadzaal van het
gemeentehuis van Veenendaal van 14.00 – 16.30 uur met aansluitend een netwerkborrel.
Sprekers zijn Yolan Koster, wethouder van Woerden en lid van de VNG beleidscommissie Gezondheid
en Welzijn, Vivien van Geen van het project ‘verzilver uw gemeente’, en Marieke Overduin,
wethouder van Veenendaal en lid van de NUZO-raad.
Misschien heeft u zelf mooie – vernieuwende – voorbeelden van initiatieven uit uw eigen gemeente
op het gebied van ouderenzorg? Dan nodigen we u van harte uit die ‘best practices’ in een pitch naar
voren te brengen. Dit kunt u aangeven bij uw inschrijven.
Of wilt u delen wat er juist minder goed ging, zodat anderen daarvan kunnen leren? Uiteraard zijn de
sprekers graag bereid te reageren op uw vragen, opmerkingen en suggesties.
Om 16.30 uur wordt het programma afgesloten met een netwerkborrel.
• Klik hier voor meer informatie.
• Klik hier voor uw aanmelding

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.
Zoals eerder gemeld is het Najaarscongres van de VNG afdeling
Utrecht, dat zou worden gehouden op vrijdag 17 november 2017,
geannuleerd nadat bleek dat de landelijke VNG op diezelfde datum
de Dag van de Lokale Democratie zal houden.
Tijdens de netwerkbijeenkomst 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.

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
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.

Escape room moet jongeren warm maken voor gemeentepolitiek
Zet het groepsspel van de escape room in om meer twintigers en dertigers
te betrekken bij de gemeentepolitiek. Met dat idee won Pim Meijer de
Battle of Concepts van het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties (BZK). In de versie van Meijer moeten jongeren uit een
raadszaal zien te ontsnappen, door opdrachten uit te voeren die over
belangrijke maatschappelijke vraagstukken gaan waar raadsleden dagelijks
mee te maken hebben. Volgens het ministerie is het belangrijk dat de
gemeenteraad een evenwichtige afspiegeling is van de samenleving.
Probleem is dat de jeugd ondervertegenwoordigd is: gemiddeld zijn
raadsleden 53 jaar oud.
• Klik hier voor het hele nieuwsbericht.

Data Voor- en Najaarscongres VNG Utrecht bekend
Het Voorjaarscongres 2018 van de VNG afdeling Utrecht wordt gehouden
op vrijdag 1 juni 2018. Het Najaarscongres volgt op vrijdag 16 november
2018. Tijdens deze bijeenkomsten zal ook de halfjaarlijkse
ledenvergadering worden gehouden. Leden met suggesties voor een
interessant thema en gemeenten die als gastgemeente willen optreden
zijn van harte uitgenodigd zich te melden bij Pim Bannink, ambtelijk secretaris van de VNG afdeling
Utrecht. Dat kan telefonisch: 030-6071301, of per e-mail: p.bannink@vngutrecht.nl.

Dag van de Lokale Democratie in Nieuwegein
De Dag van de Lokale Democratie, die op 17 november wordt
gehouden in Nieuwegein, 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,
ontwerp-ateliers, speeddates met experts, demonstraties en rondetafelgesprekken, verdeeld over
acht thema’s.
• Klik hier voor meer informatie over en uw inschrijving voor de bijeenkomst.

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.

…Of bezoek ons Youtube-kanaal
Op ons YouTube-kanaal vindt u diverse videoverslagen van onze Voorjaars- en
Najaarscongressen.

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.

