Nieuw op vngutrecht.nl – januari 2018
Lokale democratie bezien vanuit het perspectief van de inwoners
Dinsdagavond 13 februari, van 19.00 tot 22.00 uur, vindt in
Fort Vreeswijk te Nieuwegein het tweede deel plaats van
een inspirerend tweeluik over vernieuwing van de lokale
democratie en overheidsparticipatie. Het tweeluik is
georganiseerd door de VNG afdeling Utrecht in
samenwerking met Movisie en Zorgbelang
Gelderland/Utrecht.
In de eerste bijeenkomst van dit tweeluik op 13 december
2017 lag de focus op de werkwijze en cultuur van de
gemeente in verhouding tot de mondige en initiatief nemende inwoner. In deze tweede bijeenkomst
staat het samenspel met de inwoner die meedenkt, meedoet en meebeslist centraal.
Actieve burgers zijn namelijk overal, in diverse vormen en coalities, bezig om activiteiten en
ondersteuning te organiseren voor buurt- of dorpsgenoten, om gezondheid, beter wonen en
participatie door iedereen mogelijk te maken.
Burgers denken mee over beleid en uitvoering of het (her)inrichten van een wijk, bijvoorbeeld als lid
van een adviesraad of cliëntenraad. Soms gaat dat samenspel heel goed, soms lopen
bewoners(initiatieven) tegen belemmeringen en drempels aan.
Gemeenten, maatschappelijke aanbieders en financiers van zorg en ondersteuning zoeken op hun
beurt naar manieren om het meedoen en meedenken van inwoners te bevorderen en aan te sluiten
bij initiatief en energie uit de samenleving.
Veel te winnen
In de samenwerking tussen bewoners, gemeenten, aanbieders en financiers valt nog veel te winnen.
Hoe werken alle actoren samen, om participatie en maatschappelijke ondersteuning het beste te
realiseren voor mensen in wijken en dorpen? Hoe organiseer en financier je dat samen, binnen
wetten en regels? En in hoeverre zijn de bestaande formele structuren
als adviesraden Sociaal domein het geëigende middel om inwoners te
betrekken bij beleid?
Monique de Beer zal als raadslid èn betrokken burger in Nieuwegein
vertellen over de ervaringen met het burgerinitiatief Fort Vreeswijk.
Frans van Eck geeft een inkijk in hoe de gemeente Amersfoort met
inwoners naar andere manieren zoekt om inwoner- en cliëntenparticipatie in het sociaal domein te
organiseren. Imke Bardoel presenteert de opbrengsten van een provinciale èn landelijke verkenning
naar burgerinitiatieven in welzijn en zorg. Na diverse tafelgesprekken wordt de bijeenkomst
afgesloten met een plenaire discussie over de rol van gemeenten en het verder vorm geven van het
onderlinge samenspel.
De bijeenkomst is bedoeld voor alle burgemeesters, wethouders, raadsleden, secretarissen, griffiers
en beleidsmedewerkers van de Utrechtse gemeenten en de gemeenten Leerdam en Zederik met
belangstelling voor vernieuwing van de lokale democratie en overheidsparticipatie. Deelname is
gratis.
• Klik hier voor meer informatie over het programma.
• Klik hier voor uw inschrijving.
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.

Bijeenkomst over ruimtelijke adaptatie in provincie Utrecht
Op donderdag 15 februari 2018, van 13.30 tot 17.30 uur
houdt de VNG afdeling Utrecht in De Observant te
Amersfoort een bijeenkomst over ruimtelijke adaptatie. De
bijeenkomst is georganiseerd in goed overleg met de
provincie Utrecht, Hoogheemraadschap de Stichtse
Rijnlanden en Waterschap Vallei en Veluwe.
De bijeenkomst staat volledig in het teken van ruimtelijke
adaptatie en de bestuurlijke aandacht daarvoor in de
verzorgingsgebieden van de waterschappen binnen de provincie Utrecht. Bijzonder is dat het thema
vanuit zowel nationaal, provinciaal, regionaal als lokaal perspectief wordt belicht. Als dagvoorzitter
fungeert Wouter de Jong, burgemeester van Houten.
Het doel van de bijeenkomst is het vergroten van de bewustwording over en nadere kennismaking
met ruimtelijke adaptatie, een thema dat mede tegen de achtergrond van de komende
gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 meer aandacht verdient. Ook zal er een uitleg
worden gegeven over het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) en
de samenhang met de Nationale Klimaatadaptatie Strategie (NAS) en
de Omgevingsvisies. Daarnaast wordt ingegaan op wat dit alles
betekent voor de bestuurlijke samenwerking tussen rijk, provincie,
gemeenten en waterschappen.
Deze bijeenkomst is bestemd voor de leden van algemeen en
dagelijks bestuur en directies van de waterschappen, ‘Amstel, Gooi
en Vecht’, ‘De Stichtse Rijnlanden’, ‘Rivierenland’ en ‘Vallei en Veluwe’, Gedeputeerde Staten en
Provinciale Staten en de directie van de provincie Utrecht, burgemeesters, wethouders, raadsleden,
secretarissen, griffiers van de 26 Utrechtse gemeenten alsmede de gemeenten Leerdam en Zederik;,
de directie van de Veiligheidsregio Utrecht en de directie Rijkswaterstaat Midden-Nederland. Aan uw
deelname zijn geen kosten verbonden.
• Klik hier voor meer informatie over het programma.
• Klik hier voor uw inschrijving.

Besturen doe je samen! - Utrechtse 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.

Bijeenkomst over raadslidmaatschap met John Bijl
Over negen weken worden de verkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad
gehouden. Reden voor de VNG afdeling Utrecht en het programma Lokale
Democratie in Beweging (VNG/BZK) om diverse aspecten van het
raadslidmaatschap te belichten. John Bijl, directeur van het Periklesinstituut
en bekend als Mystery Burger van Binnenlands Bestuur, vertelt er over
tijdens een bijeenkomst op woensdagavond 21 februari aaanstaande. Wat
komt er zoal aan de orde?
Hoe zit het op dat moment – vier weken voor de verkiezingen – met de
voorbereidingen daarop en de campagne? Hoe kijken kandidaten aan tegen het raadslidmaatschap
dat daarop mogelijk volgt? Maar ook: wat is de beste reactie op de veranderende eisen die er aan
gemeenteraadsleden en gemeentebesturen worden gesteld? Onder invloed van de decentralisaties
wint de lokale democratie immers alleen maar aan belang. Bewoners en bedrijven stellen zich anders
op, zijn zelfredzamer geworden en willen veel nauwer bij het bestuur van en de besluitvorming in de
gemeente worden betrokken dan in het verleden het geval was. Hoe kan daar op adequate en
realistische wijze vorm en inhoud aan worden gegeven? En, ook niet onbelangrijk, hoe kunt u
effectiever vergaderen? Kortom: hoe kunt u goed van start in de nieuwe bestuursperiode.
Aansluitend aan zijn inleiding gaat John Bijl graag met u in gesprek. De bijeenkomst is vooral
interessant voor kandidaat-raadsleden, griffiers en raadsvoorzitters, maar ook wethouders en
secretarissen zijn zeker welkom!
• Binnenkort wordt de uitnodiging verstuurd, met daarin informatie over tijden, locatie en hoe
u zich kunt aanmelden.

Gemeenten kunnen potentieel jongeren beter benutten
Hoe kunnen gemeenten de kennis, ervaringen en ideën van jongeren
beter benutten? Die vraag staat centraal in de bijeenkomst
'Jongerenbetrokkenheid: hoe doe je dat?’ van Movisie, die wordt
gehouden op donderdag 15 februari in Utrecht. De bijeenkomst,
waarvan het inhoudelijk programma om 13.00 uur begint, is bedoeld
voor alle beleidsadviseurs en -medewerkers van Nederlandse
gemeenten. Deelnemers kunnen ook samen met de lokale jongerenorganisatie of adviesraad komen.
• Klik hier voor meer informatie.

Wethouders in gesprek met minister BZK over vernieuwing lokale democratie
Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gaat
op 29 januari in het stadhuis van Houten het gesprek aan met (oud-)
wethouders, die zich zorgen maken over de lokale democratie.
Aanleiding is een brief die een groep van 17 (oud-)wethouders eind
november 2017 heeft verzonden aan de minister en collega-wethouders.
In de brief worden negen bouwstenen aangedragen voor de in hun ogen
noodzakelijke vernieuwing van de lokale democratie.
• 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.

Fietsers verkiezen Houten tot Fietsstad 2018
Houten is de beste Fietsstad van Nederland. Dat is de uitkomst van de
verkiezing van Fietsstad 2018 van de Fietsersbond, waar circa 45.000
fietsers aan deelnamen. De uitslag werd bekendgemaakt op de
bijeenkomst “Toekomst van de Fiets”, waar staatssecretaris Van
Veldhoven (IenW, fietsbeleid) de titel uitreikte. Naast de uitkomst van
de publieksenquête is voor de totstandkoming van de eerste Fiets top
100 ook gebruik gemaakt van objectieve data, zoals de hoeveelheid
fietspaden naast 50-kilometerwegen. Daarnaast werden de gemeenten beoordeeld door een
vakjury.
• Klik hier voor meer informatie.

Utrechtse Lot van Hooijdonk opnieuw beste jonge bestuurder
De Utrechtse wethouder Lot van Hooijdonk (GroenLinks) is door de
lezers van Binnenlands Bestuur opnieuw uitgeroepen tot Beste
bestuurder jonger dan 40 jaar. In 2017 won Van Hooijdonk deze
verkiezing ook. Volgens de jury is Van Hooijdonk oplossingsgericht en
slim, kan zij hoofd- en bijzaken van elkaar onderscheiden en helder
communiceren over consequenties van bepaalde keuzes. In een reactie
tegenover Radio M wees Van Hooijdonk erop dat een goed bestuurder nooit aan één kwaliteit
voldoende heeft. “Je moet goed met bewoners kunnen praten, maar je moet ook goed in de inhoud
zitten, besluiten kunnen nemen en die kunnen uitleggen aan volksvertegenwoordigers. En
tegelijkertijd moet je ook goed met collega's om kunnen gaan en met mensen in Den Haag.”

Data Voor- en Najaarscongres VNG Utrecht
Het Voorjaarscongres 2018 van de VNG afdeling Utrecht wordt gehouden op
vrijdag 1 juni 2018. Amersfoort is gastgemeente. 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 voor het najaarscongres 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.

Volg @vngutrecht op Twitter
Wilt u op de hoogte blijven van onze laatste nieuws en de actuele agenda? 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.
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