Verslag Algemene Ledenvergadering VNG afdeling Utrecht
22 mei 2015 - Oudewater
De vergadering wordt geleid door vice-voorzitter Annemieke Vermeulen.
1.

Opening en mededelingen

Door het vertrek van Piet van Elteren als gemeentesecretaris van Nieuwegein is er
een vacature ontstaan in het bestuur van de VNG afdeling Utrecht. De vacature
‘gemeentesecretaris’ is opengesteld. In de bestuursvergadering van 19 juni neemt
het afdelingsbestuur een besluit over de voor te dragen kandidaat. De betreffende
kandidaat is vanaf dat moment waarnemend lid. Daarmee is het afdelingsbestuur
weer voltallig. In de bestuursvergadering van 18 september zal het bestuur uit zijn
midden een secretaris/ penningmeester aanwijzen. De formele benoeming zal
plaatsvinden in de ALV tijdens het najaarscongres op 6 november in Woudenberg.

Het bestuur heeft in zijn vergadering van 17 april besloten bestuurslid Astrid van de
Klift, gemeentesecretaris van Veenendaal, aan te wijzen als
secretaris/penningmeester ad interim.

Het Najaarscongres 2015 van de VNG afdeling Utrecht vindt plaats op vrijdag 6
november in Woudenberg.

2.
Verslag van het najaarscongres op 14 november 2014 in Vianen (algemene
ledenvergadering en journalistiek verslag)
Thema: ‘Maatschappelijke onrust: bestuur (e)en zorg’’ .
Voorstel: de verslagen vaststellen.
Het algemeen bestuur stemt in met de verslaglegging en stelt deze vast.
3.

Jaarverslag/jaarrekening 2014
Voorstel: jaarverslag en jaarrekening 2014 vaststellen.

Het algemeen bestuur stemt zonder nadere toelichting van de penningmeester a.i. of
kascommissie in met het jaarverslag, stelt de jaarrekening vast en verleent décharge aan het
bestuur.
Mevrouw Vermeulen maakt melding van het feit dat Hans Kleene per 1 september afscheid neemt als
griffier van de gemeente IJsselstein. Zij bedankt Hans Kleene voor zijn inbreng in de kascommissie,
waar hij de afgelopen drie jaar deel van uitmaakte.
4.

Benoeming van de kascommissie voor 2015
Het bestuur stelt voor - gelet op art. 14 lid d van de statuten - te benoemen Pieter Bonthuis,
gemeentesecretaris van Rhenen, en Robert Seisener, raadslid in De Ronde Venen.
Voorstel: te besluiten conform voorstel van het bestuur.
Het algemeen bestuur stemt in met het voorstel.

5.

Herbenoeming bestuurslid
Volgens het rooster van aftreden is Rob Zakee, wethouder van Bunnik, dit jaar aftredend.
Voorstel: Rob Zakee herbenoemen als lid van het bestuur van de VNG afd. Utrecht.
Het algemeen bestuur stemt in met het voorstel.

6.

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

