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J A A R V E R S L A G  

VAN DE V.N.G.  AFDELING UTRECHT OVER HET JAAR 2003 

LEDEN  

In 2003 waren alle 33 gemeenten in de provincie Utrecht lid van de V.N.G. 

afdeling Utrecht. 

BESTUUR  

Aan het eind van 2003 was het afdelingsbestuur als volgt samengesteld: 

• L.C. Groen, burgemeester van Bunschoten, voorzitter; 

• mr. J.G. Bijl, burgemeester van Eemnes, vice-voorzitter; 

• drs. P.C.M. van Elteren, gemeentesecretaris van Nieuwegein, 

secretaris/penningmeester; 

• A. Batenburg, wethouder van Wijk bij Duurstede; 

• W.J.M. den Heijer, wethouder van Zeist; 

• Ir. P. Jonkman, wethouder van Amersfoort; 

• Mevrouw B.F.A. van der Kluit-de Groot, burgemeester van Woerden; 

• Mevrouw A.A. van der Most-de Ridder, burgemeester van Abcoude; 

• L.H. Olde, gemeentesecretaris van Doorn; 

• D.E.P. Roodbeen, wethouder van Veenendaal; 

• Mr. L.J. Verhulst, wethouder van Utrecht. 

 

De heer mr. P.T. van Woensel – contactfunctionaris van de landelijke V.N.G. – 

woonde tevens de bestuursvergaderingen bij. Binnen de directieraad van de V.N.G. 

heeft elk directielid een aantal provinciale afdelingen toegewezen gekregen. Voor de 

afdeling Utrecht is dat de heer mr. Ing. C. van Tilborg. 

SECRETARIAAT  

Het bestuur werd in 2003 bijgestaan door het secretariaat, bestaande uit mevrouw 

E. Geurtsen - van Schoonhoven en de heer H. Koekoek. Door omstandigheden was 

het secretariaat langdurig onderbezet. In die periode werd assistentie verleend door 

mevrouw W.J. Polak- Booij. 
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 Het secretariaat was gevestigd in het tijdelijke gemeentehuis van Nieuwegein 

(zie omslag) aan de Martinbaan 2 te Nieuwegein. De financiële administratie 

(rekening en begroting) werd verzorgd door de heer A.H. Arts, oud-ambtenaar van 

Wijk bij Duurstede. 

 

BESTUURSVERGADERINGEN  

Het afdelingsbestuur vergaderde in 2003 7 x. De vergaderingen vonden plaats in 

het Provinciehuis Rijnsweerd in de “V.N.G.-Utrecht”-zaal.  De laatste vergadering 

vond plaats in het gemeentehuis van Nieuwegein.  

Gespreksonderwerpen 

Regelmatig kwam het onderwerp “bestuurlijke organisatie”(Post Kaderwet, 

discussiestuk Utrechts model) in de bestuursvergaderingen aan de orde.  

In één van de bestuursvergadering is uitvoerig gesproken over de omzetting van 

het Regionale Samenwerkingsverband GBKN naar een Stichtingsvorm. Mevrouw J. 

Meerkerk verzorgde een presentatie over dit onderwerp. Deze omzetting kreeg in 

december zijn beslag met de ondertekening van de Stichtingsakte. De ondertekening 

vond plaats op 12 december 2003 in het gebouw van Hydron in Soestduinen door 

de burgemeesters van de deelnemende gemeenten.  

Ook werd een start gemaakt met de voorbereiding van het overleg met 

Gedeputeerde Staten, dat naar verwachting gepland zal worden in het eerste 

halfjaar van 2004. Aan de hand van het coalitieakkoord van de provincie Utrecht 

“Werk in uitvoering” 2003 - 2007 vond in het afdelingsbestuur een discussie plaats 

over mogelijke gespreksonderwerpen voor genoemd overleg. 

Daarnaast kwam een breed scala aan onderwerpen ter sprake, zoals 

ontheffingenbeleid rioleringen, de duale begroting, uitbreiding van  gemeentelijke 

taken op het gebied van veiligheid, Wet Werk en Bijstand, de uitkomsten van de 

buitengewone Algemene Ledenvergadering van de landelijke VNG, Welstand in de 

gemeenteraad, de wijze van terugkoppeling door vertegenwoordigers in diverse 

provinciale overleggen en in VNG-commissies.  

 

AGENDACOMMISS IE  

De bestuursvergaderingen werden voorbereid in de agendacommissie. Eind 

2003 bestond de agendacommissie uit: 

 

de heer L.C. Groen, voorzitter; 

de heer mr. J.G. Bijl,  vice-voorzitter; 
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de heer drs. P.C.M. van Elteren, secretaris/penningmeester; 

 

LEDENVERGADERINGEN  

VOORJAARSVERGADERING / BESTUURDERSDAG 2003 

De Bestuurdersdag 2003 vond in het verslagjaar plaats in de gemeente 

Nieuwegein in het Mercure Hotel en werd georganiseerd in samenwerking met 

BMC. 

 Burgemeester C.M. de Vos verwelkomde de 

deelnemers met een korte presentatie over de 

gemeente Nieuwegein. 

Aansluitend vond behandeling plaats van enkele 

huishoudelijke zaken. Twee kandidaten werden 

benoemd tot lid van het afdelingsbestuur, t.w. 

mevrouw B.F.A. van der Kluit – de Groot, 

burgemeester van Woerden; en de heer D.E.P. 

Roodbeen, wethouder van 

 Veenendaal. 
 

 

Thema van de bijeenkomst was “Èén jaar dualisering: politiek en bestuur in de 

praktijk”, onder leiding van de heer R.L.O. Linschoten. Gestart werd met een 

stellingnames pro en contra dualisering. De stellingname pro dualisering werd 

gepresenteerd door mevrouw M. Barendregt, raadslid D66 in Amersfoort; en contra 

dualisering door de heer B. Krol, wethouder CDA van Soest. Na deze stellingnames 

hield de heer Prof.dr. P. ’t Hart een inleiding over het thema, met aansluitend een 

debat over een 4-tal stellingen: 

1. Het wordt hoog tijd dat de 

burgemeester van de gemeenteraad 

verlost wordt! 

2. Dualisme heeft de positie van de 

wethouder versterkt!  

3. Hoofdlijnen? De burger verwacht juist 

dat een raadslid hun kleine problemen 

oplost! 

4. Collegepartijen moeten veel meer 

afstand van hun eigen wethouders 

nemen! 

 

Na het lunchbuffet verzorgde de 

gemeente Nieuwegein het middagprogramma “Nieuwegein gezien vanaf het 

water”. De deelnemers maakten een vaartocht over het Merwedekanaal, het 

Amsterdam-Rijnkanaal en het Lekkanaal. De lunch en het middagprogramma zijn 

aangeboden door de gemeente Nieuwegein.  
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NAJAARSVERGADERING 2003 

Gastgemeente voor de Najaarsvergadering op 13 november 2003 was de gemeente 

Soest. Burgemeester Janssen toonde in zijn welkomstwoord enkele prachtige 

beelden van de gemeente Soest.  

 

Bij de behandeling van enkele huishoudelijke 

zaken werd de Kascommissie voor 2004 benoemd. 

Deze bestaat uit mevrouw drs. L.A.M. Bakker, 

gemeentesecretaris van Soest, en de heer H. 

Jonkvorst, gemeentesecretaris van Woudenberg. 

De heer A.H. Arts, die de afgelopen jaren de 

financiële administratie heeft verzorgd, heeft zijn 

werkzaamheden voor de V.N.G. afdeling Utrecht 

beëindigd. Ter vergadering werd voor de 

zorgvuldige wijze waarop hij zijn werk heeft 

verricht grote waardering uitgesproken. 
 

Na de pauze vond de themabehandeling plaats: “veiligheid en wijkgericht werken, 

meer doen met minder poen”  onder leiding van mevrouw Elings, gespreksleidster. 

De volgende gastsprekers hielden inleidingen over dit thema: 

- De heer M.K. van Geet, raadslid van Soest; 

- De heer F.J. Paas, wethouder van Groningen; 

- De heer H.L. Witte, wethouder van Soest. 

Voorts is aanwezig mevrouw Madelon de Graaff, lid van het wijkbeheerteam, en 

bijzondere gast “Ria Groentjes”, van de Stichting De Groene Emotie. 
 

Na de inleidingen wordt aan de 

deelnemers een lijst met 10 items 

voorgelegd, die een bijdrage kunnen 

leveren aan veiligheid. Hierover wordt 

gestemd en dat leidt tot een top 3 

veiligheid, die er als volgt uitziet: 

1. aanpak vandalisme en agressie 

2. regelmatig onderzoek naar 

onveiligheidsgevoel; 

3. terugdringen van vervuiling en 

vernieling 

Als 4e belangrijke punt wordt 

genoemd aanpak overlast jongeren. 
 

Vervolgens presenteerde mevrouw 

Elings de aanwezigen een top 10 met actiepunten van de raad om e.e.a. te kunnen 

verwezenlijken. Na stemming levert dit de volgende top 3 op: 

 

1. opstellen veiligheidsplan met alle betrokken (inclusief GGZ en 

woningbouwverenigingen); 

2. budget vrijmaken; 
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3. wijkschouwen en veiligheidsgevoel onderzoeken, inclusief evaluatie van het 

veiligheidsbeleid. 

Ook de actiepunten “veiligheidsplan inbedden in gemeentelijke organisatie” en 

“voorzieningenniveau jongeren optimaliseren” scoren hoog.  

Vervolgens maken de deelnemers gebruik van het lunchbuffet, aangeboden door de 

gemeente Soest.  

 

Het bestuur van de V.N.G. afdeling Utrecht bedankt het gemeentebestuur van 

Nieuwegein en het gemeentebestuur van Soest voor het mede-organiseren van de 

Bestuurdersdag/voorjaarsvergadering c.q. de Najaarsvergadering en voor de 

geboden gastvrijheid. 

 
 

DE CLUSTERGEMEENTEN  

In het verslagjaar hebben de bestuursleden geen “rondje” langs de 

clustergemeenten gemaakt.  

 

F INANCIËN  

 Tijdens de Najaarsvergadering 2003 in de gemeente Soest werd de 

Jaarrekening 2002 vastgesteld. In deze vergadering werd tevens de Begroting 2004 

vastgesteld. Daarbij is uitgegaan van een contributie van € 0,10 per inwoner met een 

maximum van € 10.000,--. 

 

OVERLEG MET HET COLLE GE VAN GEDEPUTEERDE STATEN   

In het verslagjaar vond geen periodiek overleg met het college van 

Gedeputeerde Staten plaats.  

 

BESTUURDERSDAGEN LAND ELIJKE  V.N.G.  

Voor de Bestuurdersdag (in het voor- en najaar) worden uitgenodigd: de leden 

van het bestuur van de landelijke VNG, de voorzitters van de VNG-commissies en de 

voorzitters van de provinciale afdelingen.  

BESTUURDERSDAG D.D. 10 APRIL 2003 

Namens de afdeling Utrecht nam de heer L.C. Groen, voorzitter, deel aan de 

bijeenkomst. 

Tijdens deze bijeenkomst werden de actuele ontwikkelingen aan de hand van 

“Bestuursmededelingen” met de aanwezigen besproken. Dat betrof: dualisering, 
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veiligheid en C2000, bestuurlijke organisatie, ruimtelijke ordening, verkeer en 

vervoer, asielzoekers en uitgeprocedeerden, preventie en gezondheidsbeleid. Voorts 

stond op de agenda: 

- de stand van zaken m.b.t. de Kabinetsformatie; 

- een eventueel Bestuursakkoord en Overhedenoverleg; 

- Takenbepakling en Meerjarenplan van de V.N.G. 

Daarna stonden er twee presentaties op het programma: 

- over de Vernieuwingsimpuls, door de heer H. Kaiser 

- over de stand van zaken rondom de programmabegroting, door de heer T. 

Haan, wethouder van Zoetermeer. 

Aansluitend werd in groepen gediscussieerd over een aantal thema’s rond 

dualisering. 

 

BESTUURDERSDAG D.D. 9 OKTOBER 2003 

Op 9 oktober 2003 organiseerde de landelijke VNG een buitengewone extra 

ledenvergadering in de RAI in Amsterdam. De geplande Bestuurdersdag ging om die 

reden niet door. 

 

KONTAKTEN SECRETARIAT EN PROVINCIALE AFDEL INGEN  

De secretarissen/adjunct-secretarissen van de provinciale afdelingen vergaderden 

in het verslag jaar twee keer, op 4 april 2003 in Lelystad en op 3 oktober in de 

Willemshof te Den Haag. 

 De bijeenkomst in het voorjaar wordt bij toerbeurt georganiseerd door één van 

de provinciale afdelingen. Op 4 april 2003 waren de (adj.)-secretarissen te gast bij de 

V.N.G. afdeling Flevoland in het gemeentehuis van Lelystad. Gespreksonderwerpen 

waren: hoe gaan de provinciale afdelingen om met het duale stelsel en raadsleden, 

bekostiging van huisvesting onderwijs, de positie van de provincies, de rol van 

gemeenten in de deelstroomgebiedsvisies, Bestuursakkoord Water, Wet op de 

Openluchtrecreatie, BTW.compensatiefonds, WOZ, de provinciale afdelingen en 

VNG-net. 

De tweede bijeenkomst op 3 oktober 2003 werd bijgewoond door de heren drs. 

P.C.M. van Elteren en H. Koekoek. Door de landelijke VNG werd informatie gegeven 

over het VNG-net en de provinciale afdelingen en over  de activiteiten van SGBO. 

Voorts werd gesproken over de subsidie van de VNG aan de provinciale afdelingen, 

de bezoeken van het dagelijks bestuur van de VNG aan de provinciale afdelingen, de 
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extra Algemene Ledenvergadering (9 oktober 2003) en de voorwaarden voor een 

nieuw bestuursakkoord. 

B I JZONDERE B IJEENKOMS TEN/ACTIVITE ITEN  

BIJEENKOMST “DUALE BEGROTING” 

Op 5 maart 2003 organiseerde de provinciale afdeling - in samenwerking met de 

Bestuursacademie Nederland - een bijeenkomst 

over de duale begroting. De bijeenkomst, die 

plaatsvond in het Kontakt der Kontinenten te 

Soesterberg, werd bijgewoond door ruim 100 

deelnemers, voor het merendeel raadsleden. 

Over dit onderwerp, waarmee gemeenten op 

grond van de Wet dualisering gemeentebesturen 

met ingang van 2004 te maken krijgen, werden 

twee inleidingen gehouden door: 

- de heer Marco Kramer 

- mevrouw Maria Hulsebosch. 

Beiden zijn opleidingsadviseur organisatie ontwikkeling bij de Bestuursacademie 

Nederland. 

Centraal stond de vraag “Welk effect heeft de ontwikkeling van het dualisme op de 

begroting, maar ook op de rekening/jaarverslag en de in formaite-voorziening aan 

de raad in het algemeen?”. Daarbij werd de relatie gelegd met de verschillende 

rollen en taken van raadsleden: bestuurder, kadersteller van beleid, controleur en 

volksvertegenwoordiger. 

 

 

INFORMATIEVERSTREKKIN G  

INFO-BULLETIN EN WEBSITE 

Het afdelingssecretariaat was door omstandigheden in het verslagjaar langdurig 

onderbezet. Daardoor verscheen het Info-bulletin in het verslagjaar niet. Deze 

onderbezetting had ook consequenties voor de website. Vanaf september 2003 is 

hard gewerkt om de website te actualiseren. Via de website werden de gemeenten 

op de hoogte gesteld van diverse bijeenkomsten en werd verslag gedaan van de 

Najaarsvergadering 2003. Voorts werd melding gemaakt van benoemingen in 

V.N.G.-commissies, alsmede in provinciale commissies. 

 

Nieuwegein, april 2004 


