Nieuw op vngutrecht.nl – juli 2018
Raadsleden gezocht voor het bestuur van de VNG afdeling Utrecht
Welke raadsleden komen ons bestuur versterken? Na de
gemeenteraadsverkiezingen van maart zijn in het bestuur
van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten afdeling
Utrecht twee vacatures ontstaan. Daarom zijn we op zoek
naar twee raadsleden, die bereid zijn zich met
enthousiasme en betrokkenheid in te zetten voor de
afdeling.
Het bestuur streeft voor wat betreft zijn samenstelling
naar een goede verdeling over gemeenten, politieke
partijen, geslacht, leeftijd en spreiding over de provincie. Het is statutair bepaald dat uit eenzelfde
gemeente niet meer dan één persoon in het bestuur zitting heeft. Belangstellenden uit de
gemeenten De Ronde Venen, Renswoude, Veenendaal, Utrecht, Amersfoort, Wijk bij Duurstede,
Woudenberg en Bunnik hoeven dus niet te reageren.
Wanneer u belangstelling hebt voor deze bestuursfunctie, dan verzoeken wij u uw brief met
motivering en c.v. uiterlijk 1 september a.s. te sturen aan p.bannink@vngutrecht.nl.
• Klik hier voor meer informatie over de vacatures op onze website.

Najaarscongres VNG Utrecht verschoven naar 23 november
De VNG afdeling Utrecht heeft besloten het Najaarscongres 2018
een week te verschuiven. Het congres wordt nu gehouden op
vrijdag 23 november. Reden voor de verschuiving is het feit dat
op de oorspronkelijke datum van vrijdag 16 november ook de
Dag van de Lokale Democratie wordt gehouden. De VNG afdeling
Utrecht wil voor haar leden geen belemmering opwerpen om die
dag bij te wonen.
Het Najaarscongres 2018 van de VNG afdeling Utrecht wordt
daarom nu gehouden op vrijdag 23 november 2018. Tijdens deze bijeenkomst zal ook de
halfjaarlijkse ledenvergadering plaatsvinden.

Vooraankondiging: bijeenkomst Meerjarenvisie VNG 2020-2024
Op woensdag 13 februari 2019 (van 16.00 tot 20.00 uur) organiseren
de VNG afdeling Utrecht en de Vereniging Nederlandse Gemeenten
een gezamenlijke bijeenkomst in het kader van de Meerjarenvisie
2020-2024. De bijeenkomst, in aanwezigheid van Jantine Kriens
(algemeen directeur van de VNG), is onderdeel van een reeks
discussiebijeenkomsten die door het hele land worden georganiseerd
door de VNG samen met haar provinciale afdelingen. Met de
uitkomsten van deze gesprekken wil de VNG een Meerjarenvisie VNG 2020 – 2024 opstellen die de
leden verbindt, de agenda voor de komende jaren bepaalt en richting geeft aan het werk van de
VNG. Het definitieve programma wordt na de zomer bekend gemaakt. Reserveer echter nu alvast de
datum in uw agenda!
• 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.

Gratis cursus politiek actief voor inwoners provincie Utrecht
Op woensdagavond 29 augustus begint in het Huis van de
provincie Utrecht de cursus 'Politiek Actief voor de
provincie'. De cursus is bedoeld voor iedereen die meer wil
weten over de provincie en die wellicht interesse heeft om
politiek actief te worden, maar nog niet precies weet wat de
mogelijkheden zijn. Behandeld worden de positie, rol en
taken van de provincie en haar Statenleden. Daarnaast is er
een training debatteren en zijn er ontmoetingen met politici en bestuurders uit de provincie om
ervaringen uit de praktijk te horen.
• Klik hier voor meer informatie.

Klimaatstresstest vormt opmaat tot klimaatbestendige regio Utrecht
Provincie Utrecht, Hoogheemraadschap De Stichtse
Rijnlanden, Veiligheidsregio Utrecht en gemeenten
voeren gezamenlijk een klimaatstresstest uit. Doel is
om zo in beeld te brengen wat de gevolgen zijn van
klimaatverandering voor deze provincie. De stresstest
is een belangrijke stap in de samenwerking die nodig is
om de regio Utrecht klimaatbestendig te maken. Op 28
juni kwamen de partijen uit het zuidwestelijke deel van
de provincie bijeen om gezamenlijk naar hun regionale opgave te kijken. In het najaar vindt een
tweede bijeenkomst plaats, voor het oostelijke deel van de provincie. In 2019 gaan partijen
vervolgens de regionale dialoog aan in het gebied met als doel om een gezamenlijke
uitvoeringsagenda op te stellen.
• Klik hier voor meer informatie.

Tweede editie Nacht van de Integriteit
Op woensdag 26 september
(van 19.00 tot 21.00 uur) vindt
in Den Haag de tweede editie
van de Nacht van de Integriteit
plaats. Het is een bijeenkomst
van het Netwerk Weerbaar
Bestuur, georganiseerd op
verzoek van het ministerie van
BZK. De organisatie ligt in handen van VNG, IPO, UvW, de Ien Dales Leerstoel en het CAOP. Centraal
staat de vraag hoe dagelijkse bestuurders van decentrale overheden hun bijzondere
verantwoordelijkheid voor de integriteit van het openbaar bestuur goed kunnen vormgeven.
Minister Kajsa Ollongren van BZK is een van de sprekers.
• Klik hier voor meer informatie.
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Workshop Omgaan met intimidatie en bedreiging van raadsleden
Steeds vaker krijgen raadsleden te maken met intimidatie en
bedreiging. Kwaadwillenden ondermijnen moedwillig de democratie
en treffen de persoonlijke levenssfeer van volksvertegenwoordigers.
De gevolgen kunnen ernstig zijn. Intimidatie en bedreiging zijn
onacceptabel. Maar vaak gebeurt het sluipenderwijs en lijkt het niet
meteen ernstig. Hoe herken je het? Hoe versterk je je weerbaarheid?
En bescherm je de democratie? De Gelderland Academie organiseert in Nijkerk een workshop over
omgaan met intimidatie en bedreiging speciaal voor raadsleden. Omdat de gastgemeente naast de
provincie Utrecht ligt zijn hiervoor ook raadsleden uit Utrecht uitgenodigd.
• Klik hier voor meer informatie.

VNG Academie opent leerplatform voor raadsleden
De VNG Academie heeft in opdracht van het
Ministerie van Binnenlandse Zaken en de VNG een
leerplatform voor raadsleden ontwikkeld. Dat is
gebeurd in samenwerking met de Nederlandse
Vereniging voor Raadsleden en de Vereniging van
Griffiers. Op het leerplatform voor raadsleden zijn
zeven e-learning modules te vinden, aan de hand
waarvan raadsleden meer kunnen leren over hun
rol, de beschikbare instrumenten, en inhoudelijke onderwerpen die voor raadsleden van belang zijn.
Onderwerpen zijn Financiën, de Omgevingswet, Burger- en Overheidsparticipatie, Regionale
Samenwerking, Rollen & Instrumenten, Sociaal domein en Veiligheid.
• Klik hier om naar het Leerplatform te gaan.

VNG Utrecht viert 100-jarig bestaan op 9 januari 2019
Op 9 januari 1919 vond in Utrecht de oprichtingsvergadering van de
Afdeling Utrecht van de VNG plaats. Precies 100 jaar later wil het bestuur
van de afdeling daar uitgebreid bij stilstaan en daarom wordt op 9 januari
2019 een bijzondere bijeenkomst gehouden. Aan de invulling daarvan
wordt al gewerkt. De bijeenkomst – op een centrale plek in de provincie –
zal een gevarieerd en feestelijk karakter hebben en worden gehouden van
16.00 tot 20.00 uur. Wilt u deze bijzondere datum vast noteren in uw
agenda? Dit mag u namelijk niet missen! Na het zomerreces zal in onze
nieuwsbrieven meer over deze bijeenkomst te lezen zijn. Zoals u van ons
gewend bent worden in 2019 daarnaast ook het traditionele voor- en najaarscongres gehouden,
alsmede een aantal bijeenkomsten.

700 volgers voor @vngutrecht op Twitter
Het twitteraccount van de VNG afdeling Utrecht heeft inmiddels 700 volgers bereikt! Wilt
u ook 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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