Verslag Algemene Ledenvergadering VNG afdeling Utrecht
23 mei 2014 – Utrecht
De vergadering wordt geleid door voorzitter Koos Janssen.
1.
Opening en mededelingen.
Er zijn geen mededelingen.
2.
Verslag van het najaarscongres op 15 november 2013 in Bunnik (algemene
ledenvergadering en journalistiek verslag)
Thema: ‘De toekomst van de raad, de raad van de toekomst’.
Voorstel: de verslagen vaststellen.
Het algemeen bestuur stemt in met de verslaglegging en stelt deze vast.
3.

Jaarverslag/jaarrekening 2013.
a.
Een toelichting door de penningmeester, Piet van Elteren, wordt niet verlangd.
b.
Een toelichting door de kascommissie 2013 wordt niet verlangd; een schriftelijke
toelichting is te vinden in de vergaderstukken.

Het algemeen bestuur verleent de penningmeester en het bestuur van de VNG afdeling
Utrecht decharge. Het verslag en de jaarrekening worden vastgesteld.
4.
Benoeming van de kascommissie voor 2014.
Het bestuur stelt voor – gelet op art. 14 lid d van de statuten - te benoemen Hans Kleene, griffier van
IJsselstein, en Robert Seisener, raadslid in De Ronde Venen.
Het algemeen bestuur stemt in met het voorstel.
5.
Benoeming bestuursleden.
a.
Volgens het rooster van aftreden is Annemieke Vermeulen, vice-voorzitter en burgemeester
van Leusden, dit jaar aftredend. Zij is terstond herkiesbaar.
Voorstel: Annemieke Vermeulen opnieuw te benoemen tot lid van het bestuur van de VNG
afdeling Utrecht.
Het algemeen bestuur stemt in met het voorstel.
b.
Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart is Frits Lintmeijer teruggetreden als wethouder
van Utrecht. Daarmee is een vacature ontstaan in het afdelingsbestuur. Het college van Utrecht heeft

in zijn vergadering van 9 mei besloten om burgemeester Jan van Zanen voor te dragen als lid van ons
bestuur.
Voorstel: Jan van Zanen te benoemen tot lid van het bestuur van de VNG afdeling Utrecht.
Het algemeen bestuur stemt in met het voorstel.
c.

Overige vacatures bestuur VNG afdeling Utrecht.
o
Vacature Margot Stolk (= vacature wethouder)
In het najaar 2013 is er een vacature ontstaan door het vertrek van Margot Stolk als
wethouder van Vianen. In het najaarscongres is aangegeven dat deze vacature na de
gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 ingevuld zou worden.
Daarnaast zijn na de gemeenteraadsverkiezingen de volgende vacatures ontstaan:
o
Vacature Janne Pijnenborg (= vacature griffier)
o
Vacature Herman Zoetman (=vacature raadslid).

Het bestuur stelt voor per e-mail alle wethouders, raadsleden en griffiers op deze vacatures te
attenderen en hen uit te nodigen te solliciteren.
Het bestuur zal in zijn vergadering van 19 september een besluit nemen welke bestuursleden
uitgenodigd worden tot het bestuur toe te treden. De Algemene Ledenvergadering van 14 november
2014 zal de nieuwe bestuursleden op voordracht van het bestuur benoemen.
De voorzitter zal de procedure zo nodig ter vergadering nader toelichten.
Voorstel:

voor kennisgeving aannemen.

Het algemeen bestuur neemt de procedure voor kennisgeving aan en heeft geen behoefte
aan een nadere toelichting.
6.

Rondvraag en sluiting officiële jaarvergadering
Er zijn geen punten voor de rondvraag.

De voorzitter sluit de vergadering.

