Verslag Algemene Ledenvergadering VNG afdeling Utrecht
14 november 2014 – Utrecht
De vergadering wordt geleid door voorzitter Koos Janssen.
1. Opening en mededelingen.
 Op woensdag 18 maart 2015 zijn de provinciale verkiezingen. Daaraan voorafgaand houden
de provincie Utrecht en de VNG afdeling Utrecht op maandagavond 2 maart een
lijsttrekkersdebat in het Provinciehuis.
 Het voorjaarscongres vindt plaats op vrijdag 22 mei 2015 in de gemeente Oudewater.
 Het Najaarscongres wordt gehouden op vrijdag 6 november in Woudenberg.
 Op maandag 17 november zijn de leden in het bestuur en de beleidscommissies van de VNG
benoemd. Een overzicht van de Utrechtse vertegenwoordigers is te vinden op
www.vngutrecht.nl.
2. Verslag van het Voorjaarcongres op 23 mei in Utrecht (algemene ledenvergadering en
journalistiek verslag).
Thema: ‘Er zit muziek in de lokale democratie’
Voorstel: de verslagen vaststellen.
Het algemeen bestuur stemt in met de verslaglegging en stelt deze vast.
3. Begroting 2015 en contributievoorstel.
Voorstel: de Begroting 2015 met toelichting en contributie 2015 (= contributie 2014) vaststellen.
Het algemeen bestuur stemt in met de begroting en het contributievoorstel.
4. Benoeming nieuwe bestuursleden.
In het najaar 2013 is een vacature ontstaan door het vertrek van Margot Stolk als wethouder van
Vianen. In het najaarscongres 2013 is aangegeven dat deze vacature na de
gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 ingevuld zou worden. Vervolgens zijn na de
gemeenteraadsverkiezingen vacatures ontstaan, door het vertrek uit het bestuur van Janne
Pijnenborg (= vacature griffier) en Herman Zoetman (= vacature raadslid).
Het voorstel is om ter vervulling van de vacatures te benoemen in het Dagelijks Bestuur:
• Marcella van Esterik, griffier in Wijk bij Duurstede
• Iris de Liefde, raadslid De stem van Vianen in Vianen;
• Rob Zakee, wethouder P21 in Bunnik.
Na een korte introductie van de nieuwe bestuursleden stemt het algemeen bestuur in met de
voordracht.

5. Rondvraag en sluiting officiële jaarvergadering
Er zijn geen punten voor de rondvraag.
De voorzitter sluit de vergadering.

