
 

Verslag Algemene Ledenvergadering VNG afdeling Utrecht 

19 mei 2017 – Bunschoten 
 

De vergadering wordt geleid door voorzitter Maarten Divendal 

 

1. Opening en mededelingen. 

• Op donderdag 1 juni vindt in het stadshuis van Nieuwegein een inspiratiesessie plaats over 

de Staat van Utrecht. De bijeenkomst wordt georganiseerd door de VNG afdeling Utrecht en 

het Netwerk Utrecht2040 en is bestemd voor alle doelgroepen, dus burgemeesters, 

wethouders, secretarissen, raadsleden en griffiers. Meer informatie op www.vngutrecht.nl. 

• Het najaarscongres 2017 wordt gehouden op vrijdag 17 november. Gastgemeente wordt 

hoogstwaarschijnlijk Amersfoort. 

• De VNG afdeling Utrecht is van plan om snel na de gemeenteraadsverkiezingen een 

bijeenkomst te organiseren voor alle nieuwe raden, waar de samenwerkingspartners, zoals 

de veiligheidsdiensten, omgevingsdiensten, et cetera zich zullen presenteren.  

 

2. Verslag van het najaarscongres op 11 november 2016 in Utrechtse Heuvelrug  (algemene 

ledenvergadering en journalistiek verslag). 

Thema:  ‘Vitale democratie, doe er wat aan! ‘op weg naar een toekomstbestendige lokale 

democratie’   

 

Voorstel: de verslagen vaststellen. 

 

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

 

3. Jaarverslag /jaarrekening 2016.  

• Toelichting door penningmeester Astrid van de Klift:  

De begroting is vrijwel gerealiseerd. Het geraamde tekort van 10.000 euro is beperkt 

gebleven tot 3.000 euro. Dit bedrag wordt uit de reserve gehaald, die daarmee daalt tot 

74.000 euro. Als de reserve nog verder afneemt, zal de contributie iets worden verhoogd. 

• Op 8 maart 2017 vond de kascontrole plaats. De verklaring van de kascommissie is 

toegevoegd aan het jaarverslag/jaarrekening 2016.  Leden van de kascommissie zijn Pieter 

Bonthuis, gemeentesecretaris Rhenen, en Robert Seisener, raadslid De Ronde Venen. 

 

Voorstel: jaarverslag en jaarrekening 2016 vaststellen en bestuur décharge verlenen. 

 

Het algemeen bestuur stemt in met het jaarverslag, stelt de jaarrekening vast en verleent 

décharge aan het bestuur. 

 

4. Benoeming van de kascommissie voor 2017. 

De huidige leden van de kascommissie – Pieter  Bonthuis, gemeentesecretaris Rhenen, en Robert 

Seisener, raadslid De Ronde Venen, zijn bereid ook in 2018 de kascontrole te verzorgen.  

 



 
Voorstel: Pieter Bonthuis, gemeentesecretaris Rhenen, en Robert Seisener, raadslid De Ronde 

Venen, te benoemen als lid van de kascommissie 2017.  

 

Het algemeen bestuur stemt in met het voorstel 

 

5. Herbenoeming bestuurslid.  

 Volgens het rooster van aftreden is Maarten Divendal,  burgemeester van De Ronde Venen, dit 

jaar aftredend.   

  

Voorstel: Maarten Divendal herbenoemen als lid van het bestuur van de VNG afdeling Utrecht. In 

het bestuur heeft hij de  functie van voorzitter.  

 

Het algemeen bestuur stemt in met het voorstel 

 

6. Benoeming bestuursleden. 

In de afgelopen periode zijn om diverse redenen  enkele vacatures in het afdelingsbestuur 

ontstaan. Ter  vervulling van de vacatures worden de volgende  kandidaten voorgesteld:  

  

• Petra Doornenbal, burgemeester van Renswoude (vacature Annemieke Vermeulen) 

• Simone van der Marck, gemeentesecretaris van Woudenberg (vacature Jeroen van Delden)  

• Jorrit Eijbersen, wethouder van Bunnik (vacature Rob Zakee)  

 

Voorstel:  deze kandidaten benoemen als lid van het afdelingsbestuur.   

 

Het algemeen bestuur stemt in met het voorstel 

 

7. Rondvraag en sluiting officiële jaarvergadering  

 

Er zijn geen punten voor de rondvraag. 

 

De voorzitter sluit de vergadering. 

 

 

 


