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Najaarscongres VNG Utrecht in Renswoude op 23 november 2018
Op vrijdag 23 november vindt het
Najaarscongres van de VNG afdeling Utrecht
plaats in Renswoude. Tijdens de bijeenkomst
zal enerzijds worden ingegaan op de
verwachtingen die nieuw aangetreden
wethouders en raadsleden na de verkiezingen
van maart 2018 hadden en wat daarvan in de
lokale bestuurspraktijk terecht is gekomen.
Anderzijds wordt besproken welke thema's de
Utrechtse gemeenten bij de provincie de
nieuwe bestuursperiode onder de aandacht willen brengen. Dit gebeurt in het licht van de komende
verkiezingen voor provinciale staten, die op 20 maart 2019 plaatsvinden. Het streven is om zo snel
mogelijk na die verkiezingen een nieuw Manifest van de Utrechtse gemeenten te kunnen aanbieden.
Gastgemeente Renswoude ontvangt u graag vanaf 09.00 uur in het bezoekerscentrum van de
Grebbelinie. Na afloop wordt u een lunch aangeboden.
• Klik hier voor meer informatie.

Wijk bij Duurstede: tweede termijn burgemeester Poppens
De gemeenteraad van Wijk bij Duurstede heeft Tjapko Poppens voorgedragen
voor een tweede termijn als burgemeester. Zijn eerste termijn, die in 2012
begon, eindigt op 20 december. De voordracht is doorgeleid naar de Utrechtse
Commissaris van de Koning Willibrord van Beek. De benoeming is definitief als
ook de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ermee heeft
ingestemd.

Gemeenten delen ervaringen met burgerparticipatie
Hoe ga je als gemeente om met de veranderende rol en
houding van inwoners? Hoe bereik je dat ze effectief
meedoen, meedenken en meebeslissen? Het eenmalige
magazine BuitensteBinnen van Movisie laat zien hoe
gemeenten in Nederland daar vorm en inhoud aan
geven. In deze uitgave, met onder andere 'Utrechtse'
verhalen uit Vianen en Utrechtse Heuvelrug, komen
ambtenaren, burgemeesters, wethouders, raadsleden en
inwoners zelf aan het woord. Zij reiken ingrediënten aan
om te werken aan een naar buiten gerichte cultuur en
werkwijze in de gemeentelijke organisatie. En ze
schetsen hoe dat uitpakt, welke belemmeringen ze
tegenkomen en welke nieuwe mogelijkheden dat biedt.
• 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.

Congres over aanscherping Meldcode huiselijk geweld

•

In de reeks congressen over huiselijk geweld houdt het
kennisplatform Utrecht Sociaal (kUS) deze keer een bijeenkomst
over de aanscherping van de Meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling. De conferentie ‘Geweld in gezinnen’ is
georganiseerd door gemeenten verbonden in de Regiovisie
Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Utrecht in samenwerking
met GGD regio Utrecht, Veilig Thuis Utrecht, buurtteams Utrecht
en Hogeschool Utrecht.
Klik hier voor meer informatie.

Marco Verloop kandidaat College voor Arbeidszaken VNG
De Adviescommissie VNG Governance heeft besloten om Marco Verloop
(wethouder van Veenendaal namens de SGP) bij het VNG-bestuur voor te
dragen voor benoeming als lid van het College voor Arbeidszaken. In de
Buitengewone algemene ledenvergadering (BALV) van 30 november
aanstaande wordt zijn kandidatuur aan de leden voorgelegd. Het College
voor Arbeidszaken (CvA) is ingesteld voor de collectieve belangenbehartiging
op het terrein van arbeidsvoorwaarden. Het college houdt zich bezig met de
volgende thema's: werken aan arbeidsvoorwaarden, van ambtenaar naar
werknemer, diversiteit en werkgeverschap, gemeentelijke arbeidsmarkt in kaart en kwaliteit van het
ambt.

Concreet samenwerken staat centraal op Utrechtse Omgevingswetdag 2018
Na 2016 en 2017 wordt ook dit jaar een provinciebrede Utrechtse
Omgevingswetdag georganiseerd. De bijeenkomst wordt op
donderdag 22 november gehouden in het Huis voor de Provincie
Utrecht. De vorige edities stonden vooral in het teken van
kennisdelen over de Omgevingswet. Dit jaar verschuift de focus naar
het concretiseren van de samenwerking. Op welke thema's en op
welke wijze willen partijen samenwerken? En welke afspraken zijn in
dat kader te maken? De bijeenkomst is bedoeld voor zowel volksvertegenwoordigers, bestuurders als
voor medewerkers van decentrale overheden in de provincie Utrecht die met de Omgevingswet
(gaan) werken.
• Klik hier voor meer informatie.

Dag van de Lokale Democratie in Amersfoort
Op vrijdag 16 november 2018 wordt in De Prodentfabriek te
Amersfoort de Dag van de Lokale Democratie gehouden. De
bijeenkomst biedt tal van inspirerende voorbeelden en
praktische handvatten voor volksvertegenwoordigers,
bestuurders, actieve inwoners en professionals die samen aan
meer en betere democratie willen werken in hun gemeenten.
• Klik hier voor meer informatie.
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Gemeenten zoeken nog naar beste vorm van burgerparticipatie
De meeste Utrechtse gemeenten hebben serieus de intentie om
burgers veel meer bij de invulling en uitvoering van beleid te
betrekken. De wijze waarop dat moet gebeuren is echter volop
onderwerp van discussie. “Het is nog een hele zoektocht”, aldus
Henk Beltman, medewerker van het programma
burgerparticipatie nieuwe stijl en projectleider van Zorgbelang
Gelderland/Utrecht. Hij bracht voor de VNG afdeling Utrecht en
Movisie in kaart hoe het staat met burgerparticipatie bij gemeenten in de provincie Utrecht. Daartoe
analyseerde Beltman een aantal collegeprogramma’s en coalitieakkoorden, die na de
gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 tot stand zijn gekomen.
• Klik hier voor het interview met Henk Beltman.
• Klik hier voor de notitie over burgerparticipatie, die naar aanleiding van de analyse is
geschreven.

Burgemeester De Jong van Houten kondigt vertrek aan
Wouter de Jong (58) stopt als burgemeester van de gemeente Houten aan het
einde van zijn termijn op 1 juli 2019. “Ik vervul het ambt met veel plezier en inzet,
maar ben tot de conclusie gekomen dat het tijd is voor wat anders”, aldus De Jong
in zijn verklaring. Wouter de Jong is burgemeester van Houten sinds 2 juli 2013.
Daarvoor was hij gedeputeerde voor de provincie Utrecht (2008-2011) en
wethouder in de gemeente Houten (2002-2008). In de komende periode zal de
commissaris van de Koning in contact treden met de fractievoorzitters uit de gemeenteraad voor de
procedure die moet leiden tot de tijdige benoeming van een opvolger.
• Klik hier voor meer informatie.

Workshop Omgaan met intimidatie en bedreiging van raadsleden
Op dinsdag 4 december 2018 wordt in het gemeentehuis van Nijkerk
door de Gelderland Academie een workshop gehouden over omgaan
met intimidatie en bedreiging van raadsleden. Steeds vaker krijgen
raadsleden te maken met intimidatie en bedreiging. Hoe herken je
het? Hoe ga je ermee om? Hoe versterk je je weerbaarheid? En
bescherm je de democratie? Omdat de gastgemeente naast de
provincie Utrecht ligt zijn hiervoor ook raadsleden uit Utrecht uitgenodigd.
• Klik hier voor meer informatie.

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!
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Provincie draagt Hans Oosters voor als nieuwe commissaris van de Koning
Provinciale Staten van Utrecht hebben Hans Oosters
voorgedragen als nieuwe commissaris van de Koning. Oosters
volgt huidig commissaris van de Koning Willibrord van Beek op,
die per 1 februari 2019 met pensioen gaat. Hans Oosters (56),
dijkgraaf van het hoogheemraadschap van Schieland en de
Krimpenerwaard in Rotterdam, is sinds 2015 voorzitter van de
Unie van Waterschappen (UvW). In die functie heeft hij zich onder andere ingespannen voor de
bevordering van samenwerking tussen gemeenten, provincies en waterschappen.
• Klik hier voor meer informatie.

Yvonne Halman nieuwe gemeentesecretaris Lopik
Yvonne Halman gaat op 14 januari 2019 aan de slag als nieuwe
gemeentesecretaris van de gemeente Lopik. Zij is de opvolger van Hans Capel die
na tien jaar met pensioen gaat. Halman is nu senior adviseur/interim-manager bij
Haute Equipe en werkt voor de Friese DDFK-gemeenten in diverse functies,
waaronder locosecretaris in Kollumerland en locogriffier in Dantumadiel. Daarvoor
werkte zij bij verschillende gemeenten, waaronder Heerenveen (adjunctgemeentesecretaris) en Raalte (gemeentesecretaris).

René Grotens benoemd tot gemeentesecretaris Zeist
René Grotens treedt op 1 januari 2019 aan als nieuwe gemeentesecretaris van
Zeist. Hij volgt Ineke Lissenberg op, die na tien jaar met pensioen gaat. Grotens
is op dit moment al concernmanager en locogemeentesecretaris in de gemeente
Zeist. Eerder was hij directeur bedrijfsvoering en hoofd personeel,
beleidsmedewerker bij de ministeries van BZK en Defensie en businessconsultant. Grotens, die in 2015 bij de Tilburg University promoveerde op het
onderwerp Leiderschap van gemeentesecretarissen, is tevens verbonden aan de
Vrije Universiteit als docent/onderzoeker.
Grotens was een de sprekers op het symposium, dat woensdag 8 april 2015
werd gehouden ter gelegenheid van het afscheid van Piet van Elteren als gemeentesecretaris van
Nieuwegein en als secretaris-penningmeester van het bestuur van de VNG afdeling Utrecht. Hij
stelde onder andere dat, als de politieke druk toeneemt, gemeentesecretarissen de neiging hebben
zich terug te trekken in de ambtelijke organisatie. Een verkeerde reactie, zo stelde Grotens.
• Klik hier voor het verslag van die bijeenkomst.

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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