Nieuw op vngutrecht.nl – mei 2018
Voorjaarscongres 2018 – Besturen in een veranderd landschap
Heeft u zich al aangemeld!?
Het Voorjaarscongres 2018 van de VNG afdeling Utrecht
wordt gehouden op vrijdag 1 juni 2018 in de
Veerensmederij in Amersfoort. Tijdens deze bijeenkomst
zal ook de halfjaarlijkse ledenvergadering worden
gehouden. Amersfoort treedt op als gastgemeente.
Centraal staat de vraag hoe het lokaal bestuur vorm en
inhoud krijgt, nu de politiek versnipperd is geraakt en er
de nodige onzekerheden bestaan over de gevolgen van
landelijk beleid.
Het politieke landschap op lokaal niveau is er na de gemeenteraadsverkiezingen
van woensdag 21 maart 2018 bepaald niet overzichtelijker op geworden. De
versnippering is toegenomen. Behalve dat de lokale partijen een factor van
betekenis zijn geworden, is immers ook het aantal politieke partijen, dat in de
gemeenteraden is vertegenwoordigd, fors toegenomen. Tegelijkertijd verkeren
gemeenten en hun bestuurders in onzekere financiële tijden. Terwijl het
takenpakket alleen maar in omvang is toegenomen is nog altijd onduidelijk
welke financiële consequenties de door het rijk genomen maatregelen zullen
hebben en hoe deze kun nen worden gedragen.
Wat betekent dit complex geheel van omstandigheden voor het functioneren van
het lokale bestuur? Welke antwoorden zijn er al wel gekomen? En op welke wijze
kunnen gemeenten in de dagelijkse praktijk hier het beste op anticiperen? Over
deze en nog veel meer vragen gaat het tijdens het Voorjaarscongres 2018 van
de VNG afdeling Utrecht.
Programma
Na het welkomstwoord van Lucas Bolsius, burgemeester van Amersfoort,
verzorgt Jantine Kriens, algemeen directeur VNG, een presentatie over de
financiële ruimte na de gemeenteraadsverkiezingen en praat zij u bij over op de
actuele stand van zaken met betrekking tot het Interbestuurlijk Programma (IBP).
Op zijn beurt gaat voorzitter Maarten Divendal van de VNG afdeling Utrecht met
u in gesprek over wat er na de gemeenteraadsverkiezingen is gebeurd in de
Utrechtse gemeenten. Tot slot formuleert Niek Meijer, burgemeester van
Zandvoort, een mogelijk antwoord op de vraag hoe bestuurders het beste
kunnen opereren in een versnipperd politiek landschap. Ook hierbij is volop
ruimte voor uw eigen inbreng.
Het middagprogramma voorziet in een rondwandeling onder leiding van gidsen
over het terrein van De Wagenwerkplaats. Deelname aan de rondleiding kunt u
bevestigen bij uw inschrijving.
• Het volledige programma vindt u op onze congrespagina’s.
• Klik hier voor uw inschrijving.
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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.

VNG praat leden bij over financiën en interbestuurlijk programma
Jantine Kriens, algemeen directeur van de VNG, praat u tijdens het
Voorjaarscongres van de VNG afdeling Utrecht bij over de financiële
ruimte van gemeenten na de gemeenteraads-verkiezingen. Ook geeft
zij de nodige informatie over het Interbestuurlijk Programma. In de
aanloop naar het congres heeft de landelijke VNG een ledenbrief
uitgestuurd, waarin met name ook op deze twee onderwerpen wordt
ingezoomd.
• Klik hier voor de ledenbrief.

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.
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.
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.

RTV Utrecht pluche-peiler: na twee maanden volop witte rook
De formatie bij gemeenten in de provincie Utrecht verloopt
voorspoedig. Dat meldt RTV Utrecht in haar zogeheten pluchepeiler.
Een krappe twee maanden na de gemeenteraadsverkiezingen zijn
inmiddels de eerste coalities gevormd. Burgemeester Maarten
Divendal van Ronde Venen, voorzitter van de VNG afdeling Utrecht,
zal tijdens het Voorjaarscongres van 1 juni aanstaande inzoomen op de resultaten die in de Utrechtse
gemeenten zijn en worden geboekt.
• Klik hier voor de pluchepeiler.

Rekenkamer tevreden over verantwoording Gemeentefonds

•

Het Gemeentefonds is op orde. Tot die conclusie komt de Algemene Rekenkamer
op basis van de verantwoording die minister Ollongren van BZK heeft afgelegd in
het Jaarverslag 2017. “Onze oordelen over de beleidsinformatie, de
bedrijfsvoeringsinformatie en de financiële informatie in het Jaarverslag van het
Gemeentefonds zijn positief”, aldus de Rekenkamer in haar
verantwoordingsonderzoek.
Klik hier voor meer informatie.

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.
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.

