
 

Verslag Algemene Ledenvergadering VNG afdeling Utrecht 

6 november 2015 – Woudenberg 

 

De vergadering wordt geleid door voorzitter Koos Janssen. 

 

1. Opening en mededelingen. 

 Het bestuur heeft in zijn vergadering van 18 september besloten bestuurslid Astrid van de 

Klift, gemeentesecretaris van Veenendaal, aan te wijzen als secretaris/penningmeester. 

Vanaf 17 april 2015 was Astrid van de Klift secretaris/penningmeester ad interim. 

 Het bestuur heeft besloten het voormalig bestuurslid Piet van Elteren te benoemen tot ere-

bestuurslid van de VNG afdeling Utrecht.  

 Op woensdagavond 25 november organiseert de VNG samen met de VNG afdelingen 

Gelderland en Utrecht een raadsledenbijeenkomst met 3 workshops:  

- Workshop 1. 'Sturen op resultaat in het sociaal domein'.  

- Workshop 2: De nieuwe omgevingswet in vogelvlucht;  

- Workshop 3: Regionale  economische ontwikkeling en de rol van de gemeenteraad. 

De bijeenkomst vindt plaats in het stadhuis van Culemborg. Aanmelden kan via onze website. 

 Alvast voor in de agenda 2016 

- Het Voorjaarscongres 2016 vindt plaats op vrijdag 27 mei. Gastgemeente is Wijk bij 

Duurstede. 

- Het Najaarscongres 2016 vindt plaats op vrijdag 11 november; locatie volgt. 

 

2. Verslag van het Voorjaarcongres op 22 mei in Oudewater (algemene ledenvergadering en 

journalistiek verslag). 

Thema: ‘Provinciaal beleid in een nieuwe realiteit’ 

 

Voorstel: de verslagen vaststellen. 

 

Het algemeen bestuur stemt in met de verslaglegging en stelt deze vast. 

 

3. Begroting 2016 en contributievoorstel. 

 

Voorstel: de Begroting 2016 met toelichting en contributie 2016 vaststellen. 

 

Het algemeen bestuur stemt in met de begroting en het contributievoorstel. 

 

4. Benoeming nieuwe bestuursleden. 

In de eerste helft van 2015 zijn er twee vacatures ontstaan: 

 vacature Piet van Elteren (i.v.m. beëindiging van zijn werkzaamheden als gemeentesecretaris 

van Nieuwegein) 

 vacature Jan van Zanen (i.v.m. zijn benoeming als voorzitter van de landelijke VNG). 

Voorstel: ter vervulling van de vacatures te benoemen: 

• Jeroen van Delden, gemeentesecretaris van IJsselstein; 



 

 Paulus Jansen, wethouder van Utrecht.  

 

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. 


