
 

Verslag Algemene Ledenvergadering VNG afdeling Utrecht 

11 november 2016 – Utrechtse Heuvelrug 

 

De vergadering wordt tot punt 5 geleid door voorzitter Koos Janssen en – na zijn formele 

afscheid – door zijn opvolger Annemieke Vermeulen. 

 

1. Opening en mededelingen. 

 Vicevoorzitter Annemieke Vermeulen, thans burgemeester van Leusden, is voorgedragen als 

nieuwe burgemeester van Zutphen. De installatie vindt plaats op vrijdag 23 december 2016. 

 Jeroen van Delden, gemeentesecretaris IJsselstein en bestuurslid van de VNG afdeling 

Utrecht wordt per 1 januari 2017 de nieuwe gemeentesecretaris van Ede. 

 Voor de agenda: 

o Voorjaarscongres 2017 vindt plaats op vrijdag 19 mei. 

o Najaarscongres 2017 vindt plaats op vrijdag 17 november. 

 

2. Verslag van het voorjaarscongres op 27 mei in Wijk bij Duurstede (algemene ledenvergadering 

en journalistiek verslag).  

Thema: ‘framing, beeld of werkelijkheid’ 

 

Voorstel: de verslagen vaststellen. 

 

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

 

3. Begroting 2017 en contributievoorstel. 

 

Voorstel: de Begroting 2017 met toelichting en contributie 2017 vaststellen. 

 

Het algemeen bestuur stemt bij acclamatie in met het voorstel. 

 

4. Benoeming nieuwe bestuursleden. 

 a. In mei is er een vacature ontstaan in het afdelingsbestuur, door het vertrek van Iris 

  de Liefde. Het voorstel is om ter vervulling van de vacature te benoemen: 

 - Rick Beukers, gemeenteraadslid in Bunschoten-Spakenburg.  

 

Het algemeen bestuur stemt in met de benoeming. 

 

 b. Door het vertrek van voorzitter Koos Janssen ontstaat er een tweede vacature  in het 

  afdelingsbestuur. Het voorstel is om ter vervulling van de vacature te benoemen: 

 - Maarten Divendal, burgemeester van De Ronde Venen:         

 

Het algemeen bestuur stemt in met de benoeming. 

 



 
Door het vertrek van Annemieke Vermeulen en Jeroen van Delden ontstaan twee nieuwe 

 vacatures in het  bestuur van de VNG afdeling Utrecht.  

 

5. Afscheid van voorzitter Koos Janssen en overdracht van het voorzitterschap. 

De scheidend voorzitter vraagt Annemieke Vermeulen naar voren te komen, en draagt het 

 voorzitterschap formeel aan haar over.  

 Na hem kort te hebben toegesproken verleent voorzitter Annemieke Vermeulen Koos Janssen 

 het erebestuurslidmaatschap van de VNG afdeling Utrecht. Het bestuur heeft hiertoe besloten 

 uit erkentelijkheid voor de wijze waarop de heer Janssen zich bijna 12 jaar met passie en 

 deskundigheid heeft ingezet voor de VNG afdeling Utrecht.  

Naast de bijbehorende oorkonde ontvangt Koos Janssen ter markering van het ere-

 bestuurslidmaatschap ook een trofee, die voortaan de ‘Koos Jansen Trofee’ zal heten.   

In zijn dankwoord verklaart Koos Janssen zich met buitengewoon veel plezier te hebben ingezet 

 voor de VNG afdeling Utrecht. Hij kijkt terug op een mooie tijd, met inspirerende bijeenkomsten 

 en goede gesprekken. Hij geeft aan zich vereerd te voelen door het bestuursbesluit om hem te 

 benoemen tot erebestuurslid en wenst de VNG afdeling Utrecht en haar leden alle goeds.  

 

6. Rondvraag en sluiting officiële jaarvergadering 

 

Er zijn geen punten voor de rondvraag. 

 

Voorzitter Annemieke Vermeulen sluit de vergadering. 


