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Geslaagde eerste editie Utrechtse Informatiemarkt ‘Besturen doe je samen!’
Een hoge opkomst, alle ruimte om in een
gemoedelijke sfeer te netwerken en heel veel
informatie over tal van belangrijke
organisaties en beleidsthema’s in de provincie
Utrecht. Meer dan 350 raadsleden,
wethouders, burgemeesters, dijkgraven en
andere bestuurders kwamen af op de
Informatiemarkt ‘Besturen doe je samen!’, die
op woensdag 11 april werd gehouden in het
provinciehuis van Utrecht.
Verdeeld over de eerste verdieping van het Utrechtse provinciehuis hadden circa vijftig provinciale
organisaties en instellingen een marktpresentatie verzorgd. Medewerkers van de provincie Utrecht
voorzagen de bezoekers aan de lopende band van informatie over belangrijke Utrechtse
beleidsthema’s. En dan was er ook nog eens voorzien in een rijk gevuld programma van films,
workshops, pitches en presentaties, waar dieper werd ingegaan op de aard en het werk van de
deelnemende organisaties.
Het waren de ingrediënten die een groot aantal
raadsleden aanzetten tot een bezoek aan de
informatiemarkt. Al een kwartier voor aanvang stonden
mensen in de rij om toegang te verkrijgen tot de
bijeenkomst. Na de officiële opening door Utrechts
Commissaris van de Koning Willibrord van Beek en
voorzitter Maarten Divendal van de VNG afdeling Utrecht,
vonden zij hun weg naar de diverse organisaties en
presentaties.
Rijk aanbod
Om het grote aanbod inzichtelijk te houden
was een onderverdeling gemaakt naar
beleidsthema: ruimtelijke ordening, sociaal
domein, veiligheid, wonen, natuur en
milieu, mobiliteit, water, economie en werk
en inkomen. Daardoor konden bezoekers
snel terugvinden waar ze moesten zijn om
geïnformeerd te worden over de hen
toebedeelde beleidsportefeuilles.
In vier uur tijd bouwen aan het eigen netwerk en kennis en informatie vergaren, die van pas komt bij
het uitoefenen van een bestuurlijke functie: die twee doelstellingen stonden aan de basis van deze
eerste en nog in geen enkele andere provincie georganiseerde Informatiemarkt. Vanuit dat oogpunt
kijken de provincie Utrecht en de VNG afdeling Utrecht dan ook terug op een geslaagde bijeenkomst.
• Klik hier voor meer informatie.
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Gemeenteraadsverkiezingen raken ook bestuur VNG Utrecht
De gemeenteraadsverkiezingen zijn geweest, de nieuwe gemeenteraden zijn
geinstalleerd en in veel Utrechtse gemeenten is het formeren van nieuwe
coalities afgerond of nog in volle gang. De uitkomst van de lokale verkiezingen
heeft ook gevolgen voor het bestuur van de VNG afdeling Utrecht. Van een
aantal bestuursleden zullen wij de komende tijd afscheid moeten nemen. We
danken deze bestuurders voor hun inzet voor onze vereniging en buigen ons op
korte termijn over de ontstane vacatures. Het bestuur wenst alle gekozen en
herkozen raadsleden de komende vier jaar veel succes.

Meer dan 200 vacatures bij landelijke VNG
De landelijke VNG zoekt kandidaten voor in totaal 215 vacatures
in het bestuur, negen vaste beleidscommissies en twee colleges.
Daaronder vallen ook de vacatures in de vaste beleidscommissie
Raadsleden & Griffiers (R&G) en het nieuwe College van
Dienstverleningszaken (CvD).
Burgemeesters, wethouders, secretarissen, griffiers en raadsleden
worden van harte uitgenodigd om zich kandidaat te stellen. Zij kunnen dat doen tot uiterlijk vrijdag 1
juni 2018 vóór 12.00 uur. De adviescommissie governance, onder voorzitterschap van Paul Depla,
selecteert vervolgens per vacature één kandidaat. In de Buitengewone ALV in het najaar zullen deze
kandidaten en eventuele tegenkandidaten aan de leden worden voorgelegd.
Het bestuur van de VNG afdeling Utrecht wordt in de gelegenheid gesteld om kandidaten aan te
bevelen en stelt het daarom op prijs als u uw kandidatuur kenbaar maakt. Dat kunt u doen door een
mail – met daarbij uw c.v. – te sturen aan p.bannink@vngutrecht.nl.
• Klik hier voor meer informatie.

Expertsessie Criminele beïnvloeding lokale openbaar bestuur
In oktober 2017 is het onderzoek 'Criminele beïnvloeding van het lokale
openbaar bestuur' aangeboden aan de Tweede Kamer. Naar aanleiding
van dit onderzoek organiseren de ministeries van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, Justitie en Veiligheid en het Landelijk Informatie en
Expertise Centrum op woensdag 16 mei 2018 een expertsessie in de
gemeente Utrecht. De bijeenkomst, waar onder andere burgemeesters,
wethouders, raadsleden, griffiers en gemeentesecretarissen zijn uitgenodigd, heeft tot doel een
verdiepingsslag te maken en mogelijke kwetsbaarheden en een aanpak van de problematiek in kaart
te brengen.
• Klik hier voor meer informatie.

Eerste Nationale Dialoog Gemeenschapskracht
Op donderdag 17 mei 2018 wordt in Stadion Galgenwaard de
eerste editie gehouden van een nationale dialoog
gemeenschapskracht. Overal zijn inwoners actief om zorg en
welzijn anders te organiseren of hun eigen leefomgeving
meer duurzaam in te richten. De transformatie naar meer
zeggenschap en eigenaarschap bij inwoners roept echter
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tegelijkertijd fundamentele vragen op over hoe governance, financieringsstromen, innovatie en
infrastructuur in de wijk opnieuw en vooral samen vorm te geven. Deze vragen staan centraal tijdens
deze eerste nationale dialoog gemeenschapskracht. Gastsprekers zijn onder andere minister Hugo de
Jonge (VWS) en Jantine Kriens (algemeen directeur VNG). Meer informatie is te vinden op
www.dialooggemeenschapskracht.nl. Hier kunt u zich ook aanmelden.
• Klik hier voor meer informatie.

Voorbereidingen Voorjaarscongres VNG Utrecht in volle gang
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. Tijdens deze bijeenkomst zal ook de
halfjaarlijkse ledenvergadering worden gehouden. Op de
agenda staan onder andere het Jaarverslag en de
jaarrekening over 2017. Meer informatie over het
programma is binnenkort te vinden op onze website.
• Klik hier voor meer informatie.

Utrechters helpen bij profielschets nieuwe commissaris van de Koning
Huidig commissaris van de Koning Willibrord van Beek gaat per 1
februari 2019 met pensioen. In de zoektocht naar een nieuwe
commissaris schakelt de provincie Utrecht de bevolking in. Via
www.mijnutrechtsecommissaris.nl kunnen inwoners van de provincie
nog tot en met 7 mei aangeven welke eigenschappen de nieuwe
commissaris zou moeten hebben. De uitkomsten van de enquête
worden meegenomen bij de opstelling van de profielschets voor de
nieuwe commissaris. Op basis van de input van inwoners en gesprekken
met verschillende maatschappelijke organisaties en bestuurders in
Utrecht, wordt de profielschets in de Statenvergadering van 11 juni
vastgesteld door Provinciale Staten. Deze profielschets wordt dan aangeboden aan minister
Ollongren. Vervolgens stelt de minister de vacature open. De planning is dat in het najaar van 2018
bekend is wie de nieuwe commissaris wordt.

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.

Bezoek ons YouTube-kanaal
Op ons YouTube-kanaal vindt u diverse videoverslagen van onze eerder gehouden
Voorjaars- en Najaarscongressen.
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