Nieuw op vngutrecht.nl –maart 2018
Besturen doe je samen! - Utrechtse informatiemarkt
‘Besturen doe je samen!’ is het motto van de
informatiemarkt die de provincie Utrecht en
de VNG afdeling Utrecht op woensdag 11
april 2018 houden in het Provinciehuis van
Utrecht. De markt, die begint om 16.00 uur
en duurt tot 20.00 uur, biedt een unieke kans
om binnen enkele uren geïnformeerd te
worden over ruim 70 beleidsthema’s die voor
gemeenten van cruciaal belang zijn.
Deelnemers kunnen bovendien op informele
wijze kennismaken, contacten aanhalen en
ervaringen uitwisselen met collega-bestuurders en politici van de provincie en gemeenten. Daarmee
is de informatiemarkt een onmisbaar onderdeel van het inwerkprogramma van de nieuwe
gemeenteraden, zoals die na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart aantreden.
Programma
De informatiemarkt wordt gehouden in de foyer, de vergaderzalen en gangen nabij de Statenzaal van
het provinciehuis. U kunt er het volgende verwachten:
- Meer dan 50 presentaties van organisaties en instellingen die in de provincie actief zijn;
- Actuele informatie over uiteenlopende thema’s op het gebied van ruimtelijke ordening,
bouwen en wonen, zorg en welzijn, werk en inkomen, veiligheid en natuur en milieu;
- Een toelichting op de rol en betrokkenheid van de provincie Utrecht op uiteenlopende
thema’s en dossiers;
- Een veelzijdig programma van films, pitches, workshops en presentaties, waaruit u naar
behoefte de voor u meest aantrekkelijke en informatieve onderdelen kunt kiezen;
- Kennismaking met het college van gedeputeerde staten en de leden van provinciale staten
van de provincie Utrecht en het bestuur van de VNG afdeling Utrecht;
- Ontmoeting van naar verwachting enkele honderden collega-politici en -bestuurders van
andere gemeenten en waterschappen;
- Vanaf 18.00 uur: een lopend buffet, u aangeboden door de provincie Utrecht en de VNG
afdeling Utrecht.
Doelgroepen
Bent u na 21 maart (opnieuw) verkozen in de gemeenteraad of bent u benoemd als lid van een
raadscommissie? Dan meldt u zich aan via de griffier van uw gemeente.
Overige geïnteresseerden kunnen zich inschrijven via vnutrecht.nl. Dat kan tot uiterlijk dinsdag 3 april
2018.
Deelnemers worden er met nadruk op gewezen dat de parkeerfaciliteiten bij het provinciehuis
uitermate beperkt zijn. Kom dus bij voorkeur met het Openbaar Vervoer. Een alternatieve (betaald)
parkeerlocatie is te vinden op 400 meter loopafstand.

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.

Oproep: investeer in kwaliteit lokale democratie
De gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart zijn het perfecte
aangrijpingspunt voor een goed gesprek over de lokale democratie.
Dat gesprek is nodig, want vertrouwen, legitimiteit en draagvlak
van het lokaal bestuur zijn niet vanzelfsprekend. Die oproep doen
de deelnemers aan het zogeheten ‘Overleg van Zeist’. De groep van
burgemeesters, wethouders, raadsleden, griffiers en
gemeentesecretarissen vinden het belangrijk dat er door
gemeenten de komende jaren fors wordt geinvesteerd in de lokale democratie. “Inwoners van onze
gemeenten voelen zich te vaak niet gehoord of niet serieus genomen.”
• Klik hier voor meer informatie.

ROB bundelt ervaringen met alternatieve collegeakkoorden
De Raad voor het Openbaar Bestuur heeft de bundel 'Nieuwe politiek,
nieuwe akkoorden' gepubliceerd. In de bundel staan de ervaringen van 10
gemeenten die na de verkiezingen van 2014 ervoor kozen hun burgers actief
te betrekken bij het opmaken van hun bestuurs- en/of beleidsakkoord. De
ROB heeft de bundel samengesteld op verzoek van de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten (VNG). Naast de ervaringen van 10 gemeenten
worden ook de lessen die zij geleerd hebben beschreven, evenals de valkuilen
en de succesfactoren. Voor lokale partijen, griffiers, burgemeesters en
anderen die na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 voor de
opdracht staan een nieuwe coalitie te sluiten in hun gemeente, kunnen deze voorbeelden inspireren
en motiveren de burger hier meer bij te betrekken.
• Klik hier voor meer informatie.

Data Voor- en Najaarscongres VNG Utrecht
Het Voorjaarscongres 2018 van de VNG afdeling Utrecht
wordt gehouden op vrijdag 1 juni 2018. Amersfoort is
gastgemeente. Gekozen is voor een bijzondere locatie: de
Veerensmederij. 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.
• Klik hier voor meer informatie over het Voorjaarscongres.

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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