
  
 
 

 

Heeft u vragen en opmerkingen over of ideeën en suggesties voor de nieuwsbrief van de VNG afdeling Utrecht? 

Wij horen het graag op secretariaat@vngutrecht.nl. 

 

Nieuw op vngutrecht.nl – november/december 2018 
 

Gemeenten hebben behoefte aan provinciaal maatwerk 
Terugblik Najaarscongres 2018 – Opmaat naar de provinciale verkiezingen 
 

‘One size fits all’. Dat uitgangspunt lijkt ten grondslag te liggen aan provinciale regelgeving. 

“Gemeenten hebben echter veel meer behoefte aan maatwerk”,  stelde wethouder Hans Boerkamp 

van Rhenen, voorheen lid van Provinciale Staten van Utrecht tijdens het Najaarscongres van VNG 

Utrecht. 

 

 Het Najaarscongres ‘Opmaat naar de provinciale 

verkiezingen’ werd op vrijdag 23 november 

gehouden in Renswoude. De bijeenkomst stond 

vrijwel geheel in het teken van het nog op te 

stellen ‘Manifest van de Utrechtse gemeenten’ dat 

de VNG afdeling Utrecht in de aanloop naar de 

verkiezingen van 20 maart 2019 wil aanbieden aan 

de fractievoorzitters c.q. onderhandelaars voor 

een nieuw college van Gedeputeerde Staten.  

Eerst was echter het woord aan Boerkamp. Na jaren actief te zijn geweest in 

de provinciale politiek was het hem vooral opgevallen hoe belemmerend de 

regels die de provincie gemeenten oplegt soms kunnen uitpakken. “Regels 

zijn er om grenzen te stellen maar ook om te faciliteren. Daarin schiet de 

provinciale regelgeving nog wel eens tekort. Wij hebben als gemeenten veel 

meer behoefte aan maatwerk. Daar zou ik graag een oplossing voor zien. 

Met name op ruimtelijk gebied. Denk aan: wonen, landbouw, detailhandel.” 

 

Manifest 

Deelnemers aan het Najaarscongres bogen zich 

vervolgens in diverse workshops over zes thema’s, 

die in het Manifest in ieder geval aan de orde 

zouden moeten komen. Deze werden in een 

plenaire ronde kort samengevat.  

De raden en colleges van burgemeester en 

wethouders van de Utrechtse gemeenten hebben 

inmiddels het verzoek gekregen om aan te geven 

wat hun gemeente belangrijk vindt om in het Manifest voor de bestuursperiode 2019-2023 op te 

nemen. Aan de hand van de zo verkregen input zal een Manifest worden opgesteld, dat zal worden 

aangeboden aan de lijsttrekkers. Het komt zeker ter sprake tijdens het provinciaal lijsttrekkersdebat, 

dat de VNG Utrecht op 5 maart 2019 zal houden.  

 

• Klik hier voor een uitgebreide terugblik op het Najaarsongres 2018. 
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 Viering 100 jaar VNG Utrecht 
'1919 – 2019 en nu naar de volgende eeuw…' 

Op 9 januari 2019 is het exact 100 jaar geleden dat de 

‘Afdeling Utrecht van de Vereniging van Nederlandse 

Gemeenten’ in de stad Utrecht werd opgericht. Een mooi 

moment om daar samen met u bij stil te staan, maar zeker 

ook om vooruit te kijken.  

Het bestuur van de VNG Utrecht nodigt u van harte uit 

voor een feestelijke bijeenkomst in Kanaal30 in Utrecht. 

Deze bijeenkomst is tevens bedoeld om het nieuwe 

bestuurlijke jaar in te luiden. Het programma begint om 16.00 uur en is rond 20.00 uur afgelopen. 

• Klik hier voor meer informatie over het programma. 

• Klik hier voor uw aanmelding. 

 

Ledenvergadering stemt in met benoeming nieuwe bestuursleden 
De Algemene Ledenvergadering van VNG Utrecht heeft in haar vergadering tijdens 

het Najaarscongres van vrijdag 23 november 2018 ingestemd met de benoeming 

van Juliette de Graaf en Maarten van Dijk tot lid van het dagelijks bestuur. Na de 

gemeenteraadsverkiezingen waren er in het afdelingsbestuur twee vacatures voor 

raadsleden ontstaan omdat Hugo van Amerongen (raadslid Lopik, VVD) vrijwillig 

terugtrad als bestuurslid en Rick Beukers (raadslid Bunschoten, VVD) tot wethouder 

van Bunschoten is benoemd.  

Juliette de Graaf is 21 jaar en sinds 2018 gemeenteraadslid in Bunschoten namens 

de VVD. Maarten van Dijk is 38 jaar, werd in 2014 gemeenteraadslid in Stichtse 

Vecht namens de PvdA en was dat eerder al in de voormalige gemeente Maarssen. 

Tevens werden Cees van Eijk (wethouder Amersfoort) en Kees Diepeveen 

(wethouder Utrecht) benoemd. Zij zijn beiden lid van GroenLinks. 

• Klik hier voor het concept-verslag van de Algemene Ledenvergadering van 23 november 2018 

in Renswoude. 

 

Gemeente Vijfheerenlanden per 1 januari 2019 een feit 
Per 1 januari 2019 is de fusie van Vianen met Leerdam en 

Zederik een feit. De drie gemeenten maken vanaf dat moment 

onderdeel uit van de nieuwe Utrechtse gemeente 

Vijfheerenlanden. Het is het slotakkoord van een fusieproces 

dat al in 2014 werd ingezet.  

Daarmee houdt de gemeente Vianen na 758 jaar per 1 januari 

2019 op te bestaan. Vanaf dat moment is Vijfheerenlanden de 

nieuwste Utrechtse gemeente, met circa 54.000 inwoners en 

een totale oppervlakte van meer dan 153 km². 

• Klik hier voor meer informatie. 
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Aletta Barink nieuwe gemeentesecretaris Houten 
Aletta Barink is per 1 april 2019 benoemd tot gemeentesecretaris van Houten. 

Ze is sinds 2015 directeur Strategie en Ontwikkeling in dezelfde gemeente.  

Daarvoor was ze onder meer afdelingshoofd in de gemeente Nieuwegein. 

Barink wordt in Houten de opvolger van Henny den Bieman, die sinds 1 

oktober 2013 gemeentesecretaris is. 

 

Veenendaal wil Gert-Jan Kats als nieuwe burgemeester 
De gemeenteraad van Veenendaal heeft Gert-Jan Kats, nu nog burgemeester 

van de gemeente Zuidplas, voorgedragen als nieuwe burgemeester. Kats 

volgt Wouter Kolff op, die per 13 september 2017 burgemeester werd in 

Dordrecht. Sindsdien fungeert Piet Zoon als waarnemend burgemeester. 

Gert-Jan Kats (47, gehuwd, vier kinderen) is sinds 2010 burgemeester van 

Zuidplas en daarvoor zes jaar burgemeester van Liesveld. Kats begon als private banker bij ING en 

was raadslid namens de ChristenUnie/SGP in Zeist. 

• Klik hier voor meer informatie 

 

Bijeenkomst Meerjarenvisie VNG 2020-2024 
Op woensdag 13 februari organiseren de VNG Utrecht en de 

Vereniging Nederlandse Gemeenten een gezamenlijke bijeenkomst 

in het kader van de Meerjarenvisie 2020-2024. Wat zijn de opgaven 

waar gemeenten in Utrecht volgens u de komende jaren voor staan? 

Burgemeesters, wethouders, raadsleden, secretarissen en griffiers 

zijn van harte uitgenodigd om hierover met elkaar en met Jantine 

Kriens (algemeen directeur VNG) in gesprek te gaan. Onderwerpen 

die aan de orde gaan komen zijn ‘Klimaat en energie’, ‘Anders besturen’, ‘Woningbouwopgaven’ en  

‘Informatiesamenleving’. 

De bijeenkomst is onderdeel van een reeks discussiebijeenkomsten, die door het hele land worden 

georganiseerd door de VNG en haar provinciale afdelingen. Met de uitkomsten van deze gesprekken 

wil de VNG een Meerjarenvisie VNG 2020 – 2024 opstellen die de leden verbindt, de agenda voor de 

komende jaren bepaalt en richting geeft aan het werk van de VNG. 

• Klik hier voor meer informatie; 

• Klik hier voor de videoboodschap van Jantine Kriens; 

• Klik hier voor uw aanmelding. 

 

Lijsttrekkersdebat – provinciale verkiezingen Utrecht 2019 
Op 20 maart 2019 worden er weer verkiezingen voor 

Provinciale Staten gehouden. In de aanloop daarnaartoe 

organiseert VNG Utrecht opnieuw een provinciaal 

lijsttrekkersdebat, waarbij vooral de voor de Utrechtse 

gemeenten meest relevante onderwerpen aan de orde 

zullen worden gesteld. De bijeenkomst vindt plaats op 

dinsdagavond 5 maart in het Huis voor de provincie 

Utrecht. 

• Binnenkort vindt u op onze website meer informatie. 
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Thema-bijeenkomst Verstandig duikelen 
Vanuit de leefwereld van bewoners werken over de 

professionele grenzen heen: hoe geef je dat vorm in een 

wijk? Met begeleiding van de Stichting Presentie hebben 

professionals in twee Utrechtse proeftuinen hier ervaring 

mee opgedaan. Hun praktijk laat zich kenschetsen als 

duikelen: meebewegen en toch weer in positie komen. 

Maar hoe doe je dit verstandig? Hoe werk je vanuit 

verschillende organisaties gezamenlijk present in een wijk? Wat is er nodig aan randvoorwaarden 

vanuit de lokale overheid om het present werken te doen slagen? Tijdens een themabijeenkomst van 

kennisplatform Utrecht Sociaal geeft Stichting Presentie een toelichting op een onderzoek hiernaar in 

twee Utrechtse buurten. 

• Klik hier voor meer informatie. 

 

Noteer alvast in uw agenda: voorjaarcongres 2019 in Houten 
Vrijdag 24 mei 2019, van 9.00 tot 13.00 uur (tijden onder voorbehoud) houdt VNG Utrecht weer haar 

voorjaarscongres. Houten is hiervan de gastgemeente. Tijdens het congres krijgen onder andere de 

leden van het nieuwe college van Gedeputeerde Staten en de nieuwe commissaris van de Koning een 

podium om hun bestuursprogramma 2019 – 2023 toe te lichten. Aan een verdere invulling van het 

programma wordt op dit moment nog gewerkt.  

 

Volg @vngutrecht op Twitter 
Wilt u op de hoogte blijven van onze laatste nieuws en de actuele agenda? Bekijk en volg 

ons profiel op Twitter. Door aan uw tweet #vngutr toe te voegen komt u automatisch in 

ons overzicht op de homepage van onze website te staan. 

 

Fijne feestdagen! 
Bestuur, secretariaat en webredactie van VNG Utrecht wensen u fijne 

feestdagen en een voorspoedig 2019! We heffen graag het glas met u 

tijdens onze jubilieumbijeenkomst van 9 januari 2019. 

mailto:secretariaat@vngutrecht.nl
https://www.vngutrecht.nl/agenda/agenda-item/themabijeenkomst-verstandig-duikelen.html
http://twitter.com/vngutrecht
https://www.vngutrecht.nl/agenda/agenda-item/viering-100-jarig-bestaan-vng-afdeling-utrecht.html

