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van dit onderdeel der gemeentelijke administratie.”
[VNG 1923]
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LEIDING
1. KORTE SCHETS VAN DE ORGANISATIE
De Vereniging Afdeling Utrecht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten werd opgericht op 9 januari 1919.
Tegenwoordig is deze vereniging van Utrechtse gemeenten beter bekend onder de naam Afdeling Utrecht van de
VNG. Zoals de officiële naam doet vermoeden, moet haar vroegste historie worden gezocht in de geschiedenis
van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. In de eerste decennia van de twintigste eeuw vonden gemeenten elkaar, om in gezamenlijkheid hun stoffelijke belangen in een steeds complexere samenleving onder de
aandacht te brengen van de verschillende overheden, met name van de rijksoverheid. Na een periode van twee
jaar voorbereiding vond op 28 februari 1912 in ’s-Gravenhage de oprichtingsvergadering plaats van de
Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten (VNG).1
Bij de start van de VNG in 1912 hadden zich 28 leden aangesloten. Vanwege het criterium dat een kandidaat-lid
van de VNG minimaal het aantal van 10.000 inwoners binnen zijn gemeentegrenzen diende te herbergen,
kwamen er binnen de provincie Utrecht maar drie gemeenten in aanmerking om lid te worden, te weten Utrecht,
Amersfoort en Zeist.2 Onder invloed van plannen om een afzonderlijke vereniging voor kleine(re) gemeenten op
te richten, liet het bestuur van de VNG op 15 juli 1915 de bepaling van het minimale inwonertal vallen. Op 22
december 1914 had echter in Utrecht reeds de officiële oprichtingsvergadering plaatsgevonden van de
Vereeniging van kleine stedelijke en plattelandsgemeenten in Nederland (VKSPN). Bij aanvang bleken evenwel
maar zes Utrechtse gemeenten lid te zijn geworden, een aantal waarvan in juni 1915 zou blijken dat het slechts
tot acht was opgelopen.

Jules Cornelis graaf van Randwijck (1874-1962) was tussen 1912 en 1940 burgemeester van de stad Amersfoort.
Hij was onder meer voorzitter van de landelijke VNG (1916-1924), voorzitter van de Afdeling Utrecht van de VNG
in de jaren 1924-1940 en tussen 1920 en 1940 van de Utrechtsche Provinciale Vereeniging van Burgemeesters en
Secretarissen. Hij stond onder andere bekend om zijn welsprekendheid.

1

2

Gedenkboek uitgegeven door de Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten ter gelegenheid van haar vijf en twintig-jarig bestaan op 28 februari
1937. 1912-1937 (‘s-Gravenhage, 1937) 13-61. De statuten en het huishoudelijk reglement van de VNG te ’s-Gravenhage werden goedgekeurd bij KB
25 oktober 1912, no. 35 en vervolgens gepubliceerd in het Staatsblad van 28 november 1912, no. 279.
Provinciaal Blad van Utrecht 1913, no. 43, bevolkingsopgave: stand 1 januari 1913.

9

De oprichting van een afzonderlijke vereniging werd door de VNG als minder wenselijk geacht. Amper twee
dagen ná oprichting van de vereniging van kleine gemeenten, nam de VNG het initiatief tot overleg. De VKSPN
stond niet onwelwillend tegenover de gedachte van samensmelting met de VNG. Een eerste poging daartoe
strandde evenwel in het proces van de onderhandelen. Aanvang 1916 werden de onderhandelingen hervat. Een
prominente rol bleek te zijn weggelegd voor de Utrechtsche Provinciale Vereeniging van Burgemeesters en
Secretarissen (UPVBS). Vooraanstaand lid van deze vereniging was J.C. graaf van Randwijck, burgemeester van
Amersfoort en zelf ook bestuurslid van de VNG. Samen met anderen was hij van mening dat van één vereniging
veel meer kracht zou uitgaan. Voor de belangen van kleinere gemeenten was inmiddels ook gezorgd. De UPVBS
besloot de Utrechtse gemeenten uit te nodigen lid te worden van de VNG en stelde zich in verbinding met
zusterverenigingen in andere provincies. Bovendien stuurde de Utrechtse vereniging van burgemeesters en
secretarissen een missive naar zowel de VNG als de VKSPN met het verzoek de fusieonderhandelingen te doen
hervatten. Kort nadien werden álle Nederlandse gemeenten - groot en klein – door de UPVBS aangespoord lid te
worden van de VNG. Op 3 juni 1916 werd in Utrecht door de Vereniging van kleine stedelijke en van plattelandsgemeenten het besluit genomen tot opheffing. Een groot aantal kleine gemeenten sloot zich daarop aan bij de
VNG. Dat maakte dat deze vereniging van gemeenten in de eerste jaren van haar bestaan weliswaar bestond uit
een paar honderd gemeenten, maar deze bleken over het algemeen klein van omvang. Pas na de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) zou daarin verandering komen.

Het eerste reglement van de Vereeniging Afdeeling Utrecht van de Nederlandsche Vereeniging van Gemeenten,
gevestigd te Utrecht, gepubliceerd in de Nederlandsche Staatscourant, 11 juni 1920.
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Vanuit de provincie Friesland bereikte de VNG het verzoek tot de instelling van provinciale afdelingen. De Friezen
waren vastbesloten een Vereniging van Friese Gemeenten op te richten. Desalniettemin had de Vereniging van
Noord-Hollandse Gemeenten met haar oprichting op 11 december 1916 de primeur. De Friese zusterorganisatie
werd op 17 januari 1917 opgericht. Dat jaar volgde ook nog de VNG afdeling Overijssel (30 juni 1917). Zelfstandig, in naam niet altijd refererend naar de landelijke organisatie, maar altijd opgericht mét goedkeuring van de
algemene vergadering van de VNG, zag de Vereniging Afdeling Utrecht van de VNG als vierde op rij het levenslicht op 9 januari 1919: zetel gemeente Utrecht. Gerekend vanaf de dag van oprichting werd de vereniging
opgericht voor 22 jaren, 11 maanden en 22 dagen. Dat hield in dat haar bestaan zou eindigen op 31 december
1941. 3
De provincie Utrecht kende rond 1918 72 gemeenten. Er waren grote verschillen waar te nemen tussen grote en
kleine gemeenten. Tot de ‘grote’ gemeenten werden Utrecht, Amersfoort en Zeist gerekend. In het eerste jaar
werden ongeveer twintig gemeenten lid van de Afdeling Utrecht van de VNG. Het kwam veel voor dat een
gemeente geruime tijd lid was van de landelijke VNG, maar nog niet van de Afdeling Utrecht. Een enkele keer
was het omgekeerde het geval. Ook in andere provincies bleken opmerkelijke verschillen waarneembaar. Het al
dan niet aangaan of zelfs het opzeggen van het lidmaatschap van de VNG afdeling Utrecht had veelal te maken
met (de hoogte van) de contributie. Zo was het lidmaatschap niet ipso jure; zowel voor de landelijke als de
provinciale vereniging moest apart contributie worden afgedragen. Deze ‘dubbele’ kosten vormde nogal eens het
struikelblok om VNG-lid te worden. Tussen de jaren 1938-1940 werd het hoogste aantal vooroorlogse leden
bereikt: 57 van de 71 gemeenten waren lid van de Afdeling Utrecht. Na de Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
werd ervan uitgegaan dat iedere gemeente in de provincie Utrecht lid was van de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten en daarmee ook van de provinciale afdeling.
Bij aanvang van haar werkzaamheden zag de Afdeling Utrecht van de VNG als haar taak:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

het verstrekken van inlichtingen en adviezen
de vorming van een afdelingsbibliotheek
het aanleggen van een gesystematiseerde verzameling verordeningen
het organiseren van cursussen
de gemeenschappelijk aankoop van grondstoffen voor gemeentebedrijven en materialen voor het onderhoud
van wegen
het gezamenlijk exploiteren van werktuigen en inrichtingen
de gemeenschappelijk verkoop van bij- en afvalproducten
de bestudering en indien nodig de rapportage van ontwerpen of voorgenomen regelingen van de wetgevende
macht, de regering of de provincie
de bevordering van doeltreffende uitvoering regeling en maatregelen
De aanwending van alle wettige middelen gewenst en noodzakelijk, teneinde het doel van de vereniging te
bereiken met inachtneming van art. 121 van de Gemeentewet en art. 2 van de statuten van de vereniging

Het negenkoppige bestuur - statutair het maximum toelaatbare aantal - bestond in de periode 1921-1942 louter
uit mannen, veelal van adellijke afkomst.4 Tot 1934 werd het secretariaat vanuit het Zuid-Hollandse Woerden
gevoerd, de woonplaats van de eerste secretaris J.J. Talsma (1884-1961). Nadien was het secretariaat gehuisvest
in de gemeentehuizen van respectievelijk Vreeswijk en het naburige Jutphaas (1938-1963). 5
Het bestuur van de Afdeling Utrecht van de VNG kwam in de regel vier maal per jaar bijeen, maar in de praktijk
varieerde de frequentie nog al eens. Ook werd de bepaling inzake de voorgeschreven maanden waarin bestuursvergaderingen dienden plaats te vinden, niet altijd gehonoreerd. Vonden dergelijke vergaderingen in aanvang van
het bestaan van de vereniging plaats in Amersfoort, nadien werden bestuurders uitgenodigd naar de provinciehoofdstad te komen. Het afdelingsbestuur onderhield nauwe contacten met de Directie van de VNG. Indien

3
4
5

Inventarisnummer 288.
Voor een overzicht van bestuurders over de periode 1919-2009 zie: bijlage 2, p. 27 e.v..
Zie voor de geschiedenis van het secretariaat par. 2 omzwervingen archief.
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directieleden niet waren verhinderd, werd door enkele van hen deelgenomen aan bestuursvergaderingen, maar
ook aan jaar- en afdelingsvergaderingen. Voorts troffen bestuursleden en Directie elkaar tijdens het regulier
overleg – de conferenties - tussen de landelijke organisatie en de provinciale afdelingen; daarmee werd voor het
eerst in juni 1920 aangevangen. Voor de landelijke VNG waren ook verschillende provinciale bestuursleden actief
in woord en daad. Er werd deelgenomen aan landelijk ingestelde commissies, men bracht preadviezen uit tijdens
de VNG-congressen of er werd gepubliceerd in door de VNG uitgegeven periodieken, vakbladen, landelijke of
regionale kranten.
Jaarvergaderingen, die niet altijd op gezette tijden plaatsvonden, werden ook aangegrepen om naast allerlei
zaken van huishoudelijke aard, als podium te dienen voor sprekers die hun deskundigheid over een actueel
onderwerp inbrachten en eventueel in debat gingen met de aanwezige leden. Naast de jaarvergaderingen
vonden er ook (buiten)gewone afdelingsvergaderingen plaats. De vergaderingen die spontaan konden worden
belegd, varieerden van één tot vier in getal al dan niet inclusief de jaarvergadering. In tegenstelling tot de jaarvergaderingen die tot na de Tweede Wereldoorlog altijd in de stad Utrecht werden gehouden, konden gewone
afdelingsvergaderingen zowel in de provinciehoofdstad als daarbuiten plaatsvinden. Allereerst bedoeld voor de
leden kwam het ook voor dat deze bijeenkomsten openstonden voor vertegenwoordigers van gemeenten die
(nog) geen lid waren van de afdeling Utrecht. Bovendien werden buiten speciaal daartoe genodigden als de
Commissaris der Koningin, de griffier van of Gedeputeerden van de Provinciale Staten, onder het gehoor van
overwegend burgemeesters, wethouders en gemeentesecretarissen ook enkele malen ambtenaren gesignaleerd.
In algemene zin werden tijdens de vergaderingen, of dat nu bestuurs-, jaar- of (buiten)gewone vergaderingen
waren, veel grote en/of kleine onderwerpen van uiteenlopende aard besproken die kleine of grote uitwerking
konden hebben voor enkele of meerdere gemeenten of zelfs een gehele regio. Gemeenschappelijke standpunten
over uiteenlopende zaken werden op eigen initiatief of op speciaal verzoek van een der politieke instituties op
respectievelijk de lokale, regionale, provinciale en landelijke politieke agenda geplaatst. De eerste twintig jaar van
haar bestaan laten een verschuiving zien van aandacht voor landelijke politieke kwesties, veelal in de sfeer van
nieuwe wet- en regelgeving, naar onderwerpen die louter voor de provincie Utrecht of een gedeelte daarvan
belang waren.
Een probaat middel om onderwerpen die speciale aandacht van de Afdeling Utrecht van de VNG trokken, nader
te laten bestuderen was de instelling van een commissie. Commissies konden op eigen initiatief worden ingesteld, maar het kwam ook voor dat overheden daarom vroegen; een teken dat de afdeling Utrecht steeds vaker
werd gezien als vertegenwoordiger van Utrechtse gemeenten. De samenstelling van een commissie kon verschillen. Zij kon louter bestaan uit leden van het afdelingsbestuur, maar het kwam ook voor dat, vanwege de inbreng
van specifieke kennis, externen werden uitgenodigd zitting te nemen in een provinciale commissie ingesteld
onder verantwoordelijkheid van de afdeling Utrecht. Twee voorbeelden van belangrijke commissies waren de
commissie die een streekplan voorbereidde voor het oostelijke gedeelte van de provincie Utrecht en de provinciale welstandscommissie.
Gedurende de oorlogsjaren voorzag de Afdeling Utrecht van de VNG niet in de continuïteit van haar bestaan, dit
in tegenstelling tot de landelijke vereniging die dat wel deed. Aan de bestaan van de Afdeling Utrecht kwam
formeel dan ook een einde met ingang van 1 januari 1942. Er werd geen nieuwe rechtspersoonlijkheid aangevraagd, waardoor werd vermeden dat de Duitse bezetter greep zou kunnen krijgen op de vereniging en haar
financiële middelen. Ondanks het feit dat de vereniging formeel ter ziele was, werden de noodzakelijke werkzaamheden voortgezet door de toenmalige secretaris-penningmeester. Adviezen van de landelijke VNG werden
mondeling doorgespeeld aan de Utrechtse gemeenten. Een enkele laatste officieuze bestuursvergadering vond
eind oktober 1942 plaats.

Op 18 januari 1946 werd besloten tot heroprichting van de Afdeling Utrecht van de VNG. Onmiddellijk werd
aangenomen dat alle toenmalige 67 Utrechtse gemeenten lid waren. Met terugwerkende kracht werd, met
ingang van 1 januari 1942, de Afdeling Utrecht van de VNG opnieuw opgericht. Op 30 november 1971 hield de
Afdeling Utrecht-II van de VNG ook op te bestaan aangezien de termijn van 29 jaar en 11 maanden, zoals
gesteld in de statuten van 1947 op deze datum afliep. Dit feit werd niet opgemerkt door het bestuur, waardoor er
geen actie werd ondernomen het bestaan van de Afdeling Utrecht van de VNG te continueren. Pas op 12 juni
1985 werden nieuwe statuten - deze keer zonder tijdsbegrenzing en vanuit de nieuwe standplaats Nieuwegein 12

van de Afdeling Utrecht van de VNG vastgesteld. In Nieuwegein was sinds 7 januari 1983 tot op de dag van
vandaag het secretariaat van de vereniging in het gemeentehuis gehuisvest. Een statutenwijziging op 27 februari
2006 maakte het mogelijk dat het afdelingsbestuur voor het eerst kon worden uitgebreid met een raadsgriffier en
een raadslid en in het licht van de veranderde positie van wethouders (als resultaat van de Wet Dualisering),
konden ook zij - opnieuw - worden opgenomen in het dagelijks bestuur.
Tot en met 1980 werden naast bestuursvergaderingen enkel jaarvergaderingen gehouden. Met ingang van 1981
werden de algemene ledenvergaderingen halfjaarlijks. Tot en met 1983 werden die in Slot Zeist te Zeist gehouden. Daarna waren de vertegenwoordigers van de gemeenten telkens in een andere gemeente te gast.
De activiteiten van de Afdeling Utrecht namen na de Tweede Wereldoorlog gestaag toe en werden alsmaar
diverser, hetgeen zich duidelijk weerspiegelde in het aantal vertegenwoordigingen in veelal landelijke, provinciale
of intergemeentelijke commissies, coördinatie- werk- en stuurgroepen, verenigingen en contactraden etc..
Vanaf 2002 wordt de communicatie tussen de leden van de Afdeling Utrecht bevorderd door gebruikmaking van
de website www.vngutrecht.nl die ook bezocht kan worden door de inwoners van de provincie Utrecht.

De statuten van de Vereniging Afdeeling Utrecht van de Nederlandsche Vereeniging van Gemeenten, gevestigd te
Utrecht, gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant, 22 october 1947.
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2. GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEF

periodisering
Het archief van de Afdeling Utrecht van de VNG beslaat 90 jaar. De weerslag van haar geschiedenis wordt onder
andere weerspiegeld in de overgeleverde archiefbescheiden. De opbouw van het archief, als schriftelijke weerslag van het handelen van de vereniging, ving formeel aan op 9 januari 1919. Het archief bevat evenwel ook
archiefbescheiden die de weerslag vormen van de voorbereiding van de oprichting van de vereniging. Gedurende
de inventarisatie konden de grenzen van 1919 en 2009 dan ook niet haarscherp worden getrokken. Zeker voor
wat betreft het jubileumjaar 2009 werd, daar waar noodzakelijk, een scheiding aangebracht. Voor dossiers
waarvan de nadruk van een onderwerp of zaak nog in het jaar 2009 viel, werden daarvan beschrijvingen opgenomen in deze archiefinventaris. 31 December 2009 vormt de cesuur van het archiefblok van negentig jaar geschiedenis van de Afdeling Utrecht van de VNG.
Het archief van de Provinciale Utrechtse Welstands-Commissie (PUWC) werd sinds de oprichting in 1929 beheerd
door haar secretariaat dat voor de Tweede Wereldoorlog was gevestigd in Amersfoort. Tussen 1929 en 1935
bouwde afdelingssecretaris Talsma in zijn hoedanigheid als voorzitter van PUWC eveneens een eigen
‘commissiearchief’ op. Ofschoon hij zich ervan bewust was dat het feitelijke archiefbeheer van de PUWC een
taak was die toebehoorde aan de commissiesecretaris, beheerde de afdelingssecretaris archiefbescheiden die
waren opgemaakt of ontvangen door, voor of namens de PUWC. Deze commissie bezat dan ook geen rechtspersoonlijkheid.; het bestuur van de Afdeling Utrecht van de VNG had haar immers zelf in het leven geroepen. 6
Met het vertrek van commissievoorzitter Talsma uit de provincie kwam ook een einde aan deze eigenaardigheid.

omzwervingen archief
Het beheer van het archief van de Afdeling Utrecht van de VNG was verbonden aan de functie van de secretaris
van de vereniging. Dat betekende dat elke keer dat er sprake was van een benoeming van een nieuwe secretaris
voor deze provinciale vereniging, het archivariaat van standplaats wisselde.

LOCATIES SECRETARIAAT
1919-1934
1935-1938
1938-1963
1963-1974
1974-1976
1976-1981
1981-1983
1983-heden

Woerden (ZH)
Vreeswijk
Jutphaas
Veenendaal
Houten
Langbroek
Maarssen
Nieuwegein

vanaf 1 november 1974-januari 1976
vanaf februari 1976
vanaf 1 oktober 1981
sinds 7 januari 1983

Voor de jaren dat Talsma het secretariaat in eigen persoon beheerde, kan worden opgemerkt dat dit gebeurde
buiten de provincie Utrecht. Weliswaar was hij burgemeester van Kamerik en Zegveld, wonen deed hij echter in
het nabijgelegen Woerden, de gemeente die pas met ingang van 1989 tot de provincie Utrecht zou gaan behoren.
Door onbekende oorzaak is het afdelingsarchief 1919-1963 aan het einde van de secretariaatsperiode van de
gemeente Veenendaal niet via de gemeenten Houten, Langbroek en Maarssen in Nieuwegein beland. In de
laatstgenoemde gemeente werd in 1983 het secretariaat van de Afdeling Utrecht van de VNG definitief gekoppeld aan de bestuurlijk secretaris van de Afdeling Utrecht en daarmee in beginsel ook aan de gemeentesecretaris van Nieuwegein. Vanaf dat moment werd de archivering van archiefbescheiden van de afdeling Utrecht
verzorgd door de gemeente Nieuwegein, meer in het bijzonder door de afdeling die momenteel bekend staat als
de afdeling Documentaire Dienstverlening.

6

Inventarisnummer 883, J.J. Talsma aan W. Geleedst, Oosterbeek (Gld) 4 december 1935.
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De laatste tien jaar heeft men in kringen van de Afdeling Utrecht van de VNG zich nauwelijks gerealiseerd dat
het ‘oude’ VNG-archief (1919-1963) was achtergebleven in de archiefbewaarplaats van de gemeente Veenendaal.
In het najaar van 2008 werd vanuit het Gemeentearchief van Nieuwegein een kort onderzoek uitgevoerd. Mede
door gebruikmaking van de website van de Vereniging Kring van Utrechtse Archivarissen
(www.utrechtsarchiefnet.nl) kon de locatie van het archief van de Afdeling Utrecht van de VNG snel worden
achterhaald. Op 12 december 2008 werd het archief (2,5 strekkende meter), mede dankzij de medewerking van
het Gemeentearchief Veenendaal, in beheer overgedragen aan het Gemeentearchief van Nieuwegein (locatie
IJsselstein). 7 Ondertussen werd in de archiefruimte van de gemeentelijke organisatie van Nieuwegein aan de
Martinbaan 2 het gedeelte van het VNG-archief over de periode 1963-2009 beheerd.

Het oudste gedeelte van het archief van de Vereniging Afdeling Utrecht van de VNG zoals dat in 2008 werd
aangetroffen in de archiefbewaarplaats van de gemeente Veenendaal.

omvang en archiefstructuur vóór de inventarisatie
Het archief van de Afdeling Utrecht van de VNG omvatte het volgende: Het ‘Veenendaalse’ deel omvatte voor
bewerking ± 2,5 meter (inclusief ± 0,5 m PUWC) en bestreek de periode (1919-1963, terwijl het ‘Nieuwegeinse’
gedeelte in eerste instantie ± 20 meter omvatte (1963-2009). Daaraan werd eind 2009 nog eens ± 3,5 meter
dynamisch archief toegevoegd. In totaal ging het om 26 strekkende meter deels onbewerkt archief.
Het gedeelte van het afdelingsarchief dat jarenlang werd beheerd in de archiefbewaarplaats van de gemeente
Veenendaal omvatte een twintigtal archiefdozen (2,5 m). Daarin bevonden zich grote pakketten archiefbescheiden, gebundeld bijeengehouden door pakpapier en touw. In enkele gedeelten waren archiefbescheiden
geordend volgens een alfabetische lettercode. Achter elk letter-tabblad konden zich diverse onderwerpen bevinden die dezelfde lettercode bezaten. Het grootste gedeelte van de pakketten bleek echter ongestructureerd;
soms bleek de datum van binnenkomst van een document leidend in de toenmalige ordening. De dossiers van
het archief uit de periode ná 1963 waren door medewerkers van de afdeling Documentaire Dienstverlening van
de gemeente Nieuwegein vanaf 1983 geordend op basis van de op dat moment geldende archiefcode van de
VNG.

archiefbewaarplaats
Het gedeelte van het archief van de Afdeling Utrecht van de VNG dat zich vanaf 1963 in Veenendaal bevond,
werd beheerd in de archiefbewaarplaats van het gemeentehuis aldaar. Tussen januari 1983 en juli 2000 werd het
Nieuwegeinse gedeelte beheerd in de gemeentelijke archiefbewaarplaats aan de Raadstede 1. Vanaf 2000 is de
gemeentelijke organisatie gehuisvest in een tijdelijk gemeentehuis aan de Martinbaan 2 alwaar sindsdien enkel
een archiefruimte ter beschikking staat voor het beheer van nog niet naar de gemeentelijke archiefbewaarplaats

7

Zie correspondentie, in: Archief gemeente Nieuwegein (2000-2010), dossiernummer NG 5936.
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overgebrachte archieven. Ingevolge het gewijzigde art. 31 van de Archiefwet (1995) wees het college van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Nieuwegein daarop de archiefbewaarplaats van de gemeente
IJsselstein aan als gemeentelijke archiefbewaarplaats van de gemeente Nieuwegein. Op 13 november 2008
werd het oudste gedeelte het afdelingsarchief uit de archiefbewaarplaats Veenendaal overgebracht naar de
Nieuwegeinse archiefbewaarplaats, locatie IJsselstein. Op 18 augustus 2009 werden het ‘oude’ en het ‘nieuwe’
gedeelte van het archief van de Afdeling Utrecht van de VNG, die sinds 1974 van elkaar waren gescheiden, na
een periode van 25 jaar herenigd.

archiefbeheerder
Uitgaande van het onderhavige decennium traden als archiefbeheerders van de twee gedeelten van het VNGarchief de opeenvolgende gemeentesecretarissen op van respectievelijk de gemeenten Veenendaal en Nieuwegein. In laatstgenoemde gemeente wordt sinds 1983 het archief van de Afdeling Utrecht van de VNG in de
praktijk beheerd door de afdeling Documentaire Dienstverlening van de gemeente Nieuwegein. In de laatste
jaren wordt het beheer uitgevoerd namens gemeentesecretaris drs P.C.M. van Elteren, die eveneens bestuurlijk
secretaris is van de Afdeling Utrecht van de VNG. Vanwege de omstandigheid dat de gemeente Nieuwegein
vanaf 2001 de functie van gemeentearchivaris ontbeert, worden eveneens de naar de archiefbewaarplaats
overgebrachte historische, gemeentelijke en particuliere archieven beheerd door de gemeentesecretaris, maar
dan in zijn rol als beheerder van de archiefbewaarplaats. Eenzelfde situatie bestond tot voor kort in de gemeente
Veenendaal. 8 Met archiefmedewerker ter secretarie aldaar, drs. G.C. Groenleer, 9 was in 2008 vanuit het
Gemeentearchief Nieuwegein overleg gevoerd over de ‘vervreemding’ (overdracht van het beheer) van het
Veenendaalse gedeelte van het archief van de Afdeling Utrecht van de VNG aan het Gemeentearchief Nieuwegein. Een gezamenlijk advies werd uitgebracht aan het bestuur van de Afdeling Utrecht over de bestemming van
het archief ná uitvoering van de voorgenomen inventarisatie. 10

8

9

10

Indien in een gemeente geen gemeentearchivaris is benoemd, draagt de Archiefwet (1995; art. 32, lid 1) het beheer van de naar de
archiefbewaarplaats overgebrachte (historische) archieven op aan de gemeentesecretaris.
Op 7 april 2009 zou drs G.C. Groenleer door het college van Burgemeester & Wethouders van Veenendaal tot gemeentearchivaris worden
benoemd.
Of hier daadwerkelijk sprake is geweest van vervreemding (in eigendom overdragen) is de vraag aangezien tijdens het inventarisatietraject nimmer
is gebleken dat het afdelingsarchief over de periode 1919-1963 ook daadwerkelijk is geschonken aan het Gemeentearchief Veenendaal.
Hoogstwaarschijnlijk is het archief in 1963 louter in beheer gegeven aan de beheerder van de gemeentelijke archiefbewaarplaats, D. van Manen,
gemeentesecretaris van Veenendaal en heeft men in 1974 de noodzaak niet gevoeld het archief over te dragen aan de nieuwe afdelingssecretaris
W.H. Bijleveld, burgemeester van de gemeente Houten.
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3. VERANTWOORDING VAN DE INVENTARISATIE

opdracht
Het ligt in de bedoeling dat eind 2011 in Nieuwegein een nieuw gemeentehuis zal worden betrokken. In het
zogeheten Stadshuis zullen geen voorzieningen ten behoeve van dynamische en historische archieven worden
aangebracht, zoals een archiefruimte of een archiefbewaarplaats. Het bleek dus zaak voor die tijd het VNGarchief in goede, geordende en toegankelijke staat te brengen opdat het zou kunnen worden overgebracht naar
een archiefbewaarplaats elders in de provincie. In nauw overleg met de Afdeling Utrecht van de VNG werd dan
ook besloten haar archief te inventariseren en materieel te verzorgen. Het traject van inventarisatie werd aanvang 2009 in gang gezet. Het project werd uitgevoerd vanuit het Gemeentearchief Nieuwegein, dat in organisatorische zin valt onder de afdeling Documentaire Dienstverlening, Informatisering en Automatisering (DIA).
De Archiefwet (1995) is van toepassing op archiefbescheiden van overheidsinstellingen. Archieven van nietoverheidsinstellingen of van privé-personen vallen daar niet onder. Vanuit eenzelfde cultuur-historisch oogpunt als
waarmee archiefbescheiden van overheidsorganen blijvend worden bewaard, wordt door archiefinstellingen aan
verwerving van particuliere archieven gedaan. De Archiefwet houdt daarom terdege rekening met particuliere
archieven. Zij berusten op basis van overeenkomsten en beschikkingen van personen of instellingen in een
archiefbewaarplaats en worden door de Archiefwet op basis van art. 1 sub c aangemerkt als archiefbescheiden.
Dit impliceert dat de zorgdrager eveneens voor particuliere archieven de zorgplicht heeft om deze archieven in
goede, geordende en toegankelijke staat te brengen en te bewaren. Het archief van de Vereniging Afdeling
Utrecht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is een particulier archief, aangezien het een archief
betreft van een particuliere vereniging opgericht door leden. Weliswaar gaat het in dit specifieke geval om
institutionele leden die zelf overheidsinstellingen zijn: … gemeenten!
Op advies van de gemeentearchieven van Nieuwegein en Veenendaal heeft het bestuur van de vereniging in al
zijn wijsheid besloten het verenigingsarchief nadat het in goede, geordende en toegankelijke staat was gebracht,
te schenken aan het Rijksarchief in de provincie Utrecht. Samen met het Gemeentearchief van Utrecht is het een
gemeenschappelijke regeling aangegaan, die bekend staat onder de naam Het Utrechts Archief (HUA). Op 11
december 2009 werd in Het Utrechts Archief (locatie Hamburgerstraat 28-30) tijdens een vergadering van het
bestuur van de Vereniging Afdeling Utrecht van de VNG de formele ’Akte van Schenking van een niet-overheidsarchief’ ondertekend door haar voorzitter, drs J.J.L.M. Janssen, burgemeester van Zeist, en namens Het Utrechts
Archief, door de Rijksarchivaris in de provincie Utrecht, dr K. van Vliet. 11

uitvoering
Het oudste gedeelte van het archief bleek niet toegankelijk te zijn, een plaatsingslijst, een dossierinventaris, laat
staan een archiefinventaris ontbraken. Datzelfde gold eveneens voor de aanwezige archiefbescheiden van de
PUWC over de jaren 1929-1935. Het gedeelte van het archief van de Afdeling Utrecht van de VNG over de
periode 1963/4-2009 dat zich vanaf 1983 in de gemeente Nieuwegein bevond was toegankelijk gemaakt door
middel van de (geautomatiseerde) dossierinventaris. In de loop van de tijd heeft zich echter een proces van
verweving van het archiefbeheer van twee archiefvormende organen voorgedaan, te weten van de gemeente
Nieuwegein en van de Afdeling Utrecht van de VNG. Deze situatie is blijven bestaan tot aan 31 december 2009.
Voor de uitvoering van de inventarisatie en de materiële verzorging werd voor wat betreft het ‘Veenendaalse’
gedeelte bewust gekozen voor het Gemeentearchief Nieuwegein, terwijl voor de inventarisatie en materiële
verzorging van het ‘Nieuwegeinse’ deel DocConsult project- & adviesbureau BV (Hengelo OV) werd aangetrokken. 12 Dit gedeelte werd op 31 maart 2009 vanuit Nieuwegein tijdelijk overgebracht naar de archiefbewaarplaats
van de gemeente Hengelo. Op 9 juni 2009 volgde een tweede, kleinere tranche. Na bewerking van beide onderdelen, werden deze op 18 augustus met het oudste inmiddels eveneens geïnventariseerde gedeelte verenigd in
de gemeentelijke archiefbewaarplaats van Nieuwegein (locatie IJsselstein). Aldaar vond een complementair

11
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Inventarisnummers 627.
Correspondentie tussen het Gemeentearchief Nieuwegein en DocConsult B.V., in: Archief van de gemeente Nieuwegein (2000-2010),
dossierinventaris NG 10085.
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traject plaats dat uiteindelijk zou leiden tot een eenheid in de presentatie en redactie van de archiefbeschrijvingen. Het eindresultaat in de vorm van een archiefinventaris werd uit naam van de gemeentesecretaris
van Nieuwegein aangeboden aan het bestuur van de Afdeling Utrecht van de VNG in de tweede week van
december 2009, waarna nog diezelfde week de formele schenking van het afdelingsarchief aan het Utrechts
Archief kon geschieden.

eerdere selectie en vernietiging
Voor wat betreft het gedeelte van het archief van de Afdeling Utrecht van de VNG dat in de archiefbewaarplaats
in Veenendaal werd beheerd, kon worden geconstateerd dat er in de periode 1919-1963 geen sprake is geweest
van een bewuste, weloverwogen, laat staan reguliere selectie en vernietiging van archiefbescheiden. Een enkele
keer werd er geklaagd over de incompleetheid van het archief. 13 Vanaf de periode dat het afdelingsarchief (1963heden) werd beheerd door de afdeling Documentaire Dienstverlening van de gemeente Nieuwegein bleek echter
dat na verloop van tijd het archief deel is gaan uitmaken van de jaarlijkse selectie- en vernietigingsrondes binnen
het secretariearchief van deze gemeente. 14

wat is vernietigd?
Vanwege de specifiek historische waarde van de archiefbescheiden uit de periode 1919-1963 zijn slechts in zeer
beperkte mate archiefbescheiden op vernietiging afgesteld. Slechts in geval dat er sprake was van identieke
documenten is vernietiging uitgevoerd. Voor de archiefbescheiden uit de navolgende periode 1963 tot heden is
selectie (het proces van het afstellen op te vernietigen of blijvend te bewaren) op dossierniveau toegepast op
basis van de ‘Lijst van voor vernietiging in aanmerking komende bescheiden uit de archieven van gemeentelijke
en intergemeentelijke organen van ná 1948’.

wat is er bewaard?
Om te voldoen aan hetgeen de Archiefwet (1995) ten aanzien van de zorg voor archieven vereist, dienen zowel
de ordening als de toegankelijkheid van de archieven te worden verbeterd. Onderzoekers en met name diegenen
die weinig of geen kennis hebben van classificatiecodes, zijn daarvoor aangewezen op een beschrijvende inventaris, de zogenaamde archiefinventaris. Behalve archiefomschrijvingen zoals die voorkomen in een dossierinventaris bevat de archiefinventaris ook een inhoudsopgave, een korte geschiedenis van de archiefvormer, de
geschiedenis van het archief, een gebruikshandleiding, een literatuurverwijzing en een personen- en zaakregister
(indexen).
Van de oorspronkelijk 26 m. bleek na bewerking van het archief van de Afdeling Utrecht van de VNG (1919-2009)
16,5 strekkende meter voor permanente bewaring in aanmerking te komen. Er zijn minder archiefbescheiden
vernietigd dan volgens de wettelijke regelgeving was geoorloofd. Voor de geschiedenis van de Afdeling Utrecht
van de VNG belangwekkende documenten werden van vernietiging uitgezonderd. Hierboven is reeds gememoreerd dat van de archiefbescheiden uit de periode 1919-1963 niet veel is vernietigd. Daarnaast is het zogenaamde subjectieve criterium van ‘historische selectie’ op het gehele archief toegepast, bij die documenten
waarvan werd verondersteld dat ze van belang konden zijn voor het historisch onderzoek naar de geschiedenis
van de Afdeling Utrecht van de VNG. In geval dat historische selectie heeft plaatsgevonden is dat gemeld in een
nota bene (N.B.) bij de afzonderlijke beschrijving van de dossiers. Gedrukte circulaires uitgegeven door de Afdeling Utrecht van de VNG zijn zoveel mogelijk bij de zaak gehouden dan wel gevoegd.

13
14

Inventarisnummer 287.
Het archiefbeheer van de gemeente Nieuwegein kent evenwel geen formele scheiding tussen dynamisch en semi-statisch archieven. Op basis van
de op dat moment geldende gemeentelijke vernietigingslijst, vindt op dossierniveau afstelling plaats op te bewaren of te vernietigen.
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beschrijven
De archiefinventaris wordt ook wel eens beschrijvende inventaris genoemd en onderscheidt zich van een dossierinventaris. Beschrijven is het opsommen van archivistische kenmerken van archiefbescheiden met als doel ieder
bestanddeel zo te kenmerken dat het kan worden onderscheiden van andere bestanddelen. Het proces van
selectie (het afstellen op bewaren/vernietigen), bewerking en (her)ordening van archiefbeschrijvingen beantwoordt aan de archiefwettelijke bepalingen inzake de geordende en toegankelijke staat van het archief.

opbouw archiefinventaris
De structuur van het archief van de Afdeling Utrecht van de VNG bleek in archivistische zin met name voor de
periode van 1919-1963 ontoereikend om te worden gehandhaafd. Bovendien moest de bewerking van de in
oorsprong 2,5 strekkende meter worden uitgevoerd op stukniveau. Tijdens dit proces bleek ook dat ongeveer een
halve strekkende meter archiefbescheiden in hechte relatie stonden met de Provinciale Utrechtse WelstandsCommissie (PUWC). 15 Deze archiefbescheiden zijn in een aparte archiefbeschrijving bijeengebracht. Gezien de
aard van deze archiefbescheiden van deze commissie zónder rechtspersoonlijkheid, konden deze echter niet als
een gedeponeerd archief worden gekwalificeerd.
Voor wat betreft de periode 1963-2009 kon de inventarisatie van het archief worden uitgevoerd op dossierniveau.
Er is voor gekozen de archiefinventaris op te bouwen volgens hedendaagse normen voor inventarisatie van
gemeentelijke archieven. De inventaris valt dan ook in twee hoofdgroepen uiteen. Het eerste gedeelte omvat alle
bescheiden die niet als afzonderlijke onderwerpen kunnen worden beschouwd. Onder de rubriek ‘Stukken van
algemene aard’ vallen bijvoorbeeld notulen van (bestuurs)vergaderingen en die van alle ledenvergaderingen, die
immers de weerslag zijn voor alle mogelijke onderwerpen. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld ook voor jaarverslagen.
Alle overige archiefbescheiden zijn ondergebracht in de rubriek ‘Stukken van bijzondere aard’. Daarbinnen
worden onderwerpen aangetroffen die in relatie staan met de organisatie en taak van vereniging.
Ten slotte werden archiefbescheiden aangetroffen die strikt genomen niet behoren bij het archief maar wel een
relatie hebben met de geschiedenis van de Afdeling Utrecht van de VNG. Deze archiefbescheiden zijn bijeengebracht onder de titel ‘Archiefbescheiden, die niet toebehoren aan dit archief’. In een enkel geval zijn afschriften
uit een ander archief toegevoegd, vanwege hun relevantie en hun beperkte beschikbaarheid voor historisch
onderzoek. 16

materiële verzorging
Om te voldoen aan de archiefwettelijke bepaling dat een archief in goede staat dient te zijn of te worden gebracht, werden de volgende handelingen uitgevoerd. Permanent te bewaren archiefbescheiden werden ontdaan
van nietjes, paperclips, memoblaadjes en schadelijke hechtmechanieken. Plakband werd evenwel niet verwijderd.
Vervolgens werden dossiers, voorzien van tabstroken en voorzover het formaat dat toeliet, verpakt in zuurvrije
omslagen en voorzien van zuurvrije hechtmechanieken. Voorts werden deze archiefmappen verpakt in zuurvrije
archiefdozen, die van etiketten en een nummering werden voorzien.

beeldmateriaal
Het archief van de Afdeling Utrecht van de VNG bevat een aantal foto’s. Deze zijn niet gelicht maar bij het
dossier gehouden waar in ze werden aangetroffen. In een nota bene (N.B) bij de beschrijving is de aanwezigheid
van het beeldmateriaal aangegeven. Voorts zijn kopieën van (digital-born) foto’s, aanwezig op het afdelingssecretariaat in Nieuwegein, bijeengebracht en geplaatst op dvd en ondergebracht onder de rubriek ‘beeldmateriaal’.

15

16

Nader onderzoek wees uit dat van deze commissie, ingesteld door de Afdeling Utrecht van de VNG, zich reeds een archief bevond in het Streekarchief Kromme Rijn-Utrechtse Heuvelrug (SKRUH). Er zijn geen stappen ondernomen beide collecties samen te voegen.
Inventarisnummer 907.
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documentatie
Het in het archief aangetroffen documentatiemateriaal werd beschreven en ondergebracht aan het einde van het
archief en apart beschreven in de gelijknamige rubriek. Voorts werd documentatie toegevoegd aan het archief,
dat van nut zou kunnen zijn bij het uitvoeren van historisch onderzoek.17

17

Inventarisnummer 906.
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4. AANWIJZINGEN VOOR DE GEBRUIKER

aanwijzingen
De in deze inventaris beschreven archiefbescheiden van de Vereniging Afdeling Utrecht van de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten vallen in hoofdzaak in twee onderdelen uiteen. Het eerste gedeelte dat u tegenkomt,
betreft de ‘Stukken van algemene aard’. Daarin treft u aan onderling samenhangende stukken, zoals agenda’s en
notulen van het bestuur aan, werkplannen en jaarverslagen; kortom stukken die betrekking hebben op allerlei
onderwerpen. De tweede categorie, ‘Stukken van bijzondere aard’, valt uiteen in twee hoofdgroepen stukken
betreffende het orgaan en stukken betreffende de taakuitvoering. Op hun beurt zijn beide verder onderverdeeld
ter vergroting van de toegankelijkheid van het archief. In het bijzonder moet gewezen worden op de onderverdeling van de rubriek ‘betrekkingen tot andere lichamen’. De Afdeling Utrecht van de VNG onderhield reguliere,
periodieke kontakten met de landelijke VNG en de provinciale afdelingen van de VNG. Daarnaast was de vereniging vertegenwoordigd in veelal landelijke, provinciale of intergemeentelijke commissies, coördinatie- werk- en
stuurgroepen, verenigingen en contactraden etc.. Om in deze rubriek een ordening aan te brengen is ervoor
gekozen een onderverdeling aan te brengen die quasi de indeling weerspiegelt van hetgeen onder de hoofdrubriek Taak kan worden aangetroffen.
Deze inventaris is voorzien van een index op persoonsnamen en een index op zaak. Bij de indicering van deze
inventaris zijn doorgaans stukken die op grond van de inhoudsopgave al op een bepaalde plaats worden gevonden, niet opgenomen. De personen- en zaakindex verwijzen naar inventarisnummers waarin respectievelijk de
namen en trefwoorden voorkomen. De zakenindex bevat eveneens geografische aanduidingen en namen van
organisaties. De indexen verwijzen naar het inventarisnummer. Treft U de naam van een persoon, een organisatie
of een zaak niet aan in deze indexen, dan wil dit zeker niet zeggen dat de naam van de door u gezochte persoon, organisatie of zaak niet zou voorkomen in het archief. Zoekt U daarom vooral verder in de archiefmappenmappen. De inleiding, naamlijsten en dergelijke zijn evenwel niet geïndiceerd.

Aangezien de inventarisatie van het archief op geautomatiseerde wijze heeft plaatsgevonden, is het archief
digitaal toegankelijk voor zowel de interne gebruiker als voor de externe gebruiker. Daardoor is het mogelijk de
gedigitaliseerde inventaris van het Archief van de Vereniging van de Afdeling Utrecht van de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten (1912) 1919-2009 (2010) te raadplegen op de archiefwebsites van Het Utrechts Archief
(HUA) www.hetutrechtsarchief.nl, van de Vereniging Kring van Utrechtse Archivarissen www.utrechtsarchiefnet.nl,
op de website www.archieven.nl en op de huissite van de Afdeling Utrecht van de VNG: www.vngu.nl.

beperkingen in verband met openbaarheid
Archiefbescheiden die eenmaal zijn formeel overgebracht naar een archiefbewaarplaats, zijn volgens de Archiefwet 1995 (art. 14) openbaar. Dat geldt ook voor het archief van de Vereniging Afdeling Utrecht van de Vereniging
van Nederlandse Gemeenten (1919-2009).
Het bestuur van de Afdeling Utrecht van de VNG heeft er mee ingestemd hierop geen uitzonderingen te willen
maken. U zult dan ook geen verklaringen omtrent beperkingen aan de raadpleegbaarheid van afzonderlijke
archiefbescheiden verbandhoudend met de openbaarheid aantreffen in de nota bene’s die soms aan beschrijvingen zijn toegevoegd.
Eenieder kan archiefbescheiden raadplegen, afbeeldingen, afschriften, uittreksels en bewerkingen (laten) maken.
Raadpleging van de archiefbescheiden is in beginsel kosteloos. Aan allerlei andere voorzieningen is veelal een prijs
verbonden. Raadpleeg de archiefmedewerker over de mogelijkheden en de kosten die hieraan zijn verbonden.

wijze van aanvragen
De inventaris van het Archief van de Vereniging Afdeling Utrecht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
1919-2009 kunt u raadplegen op twee manieren. U kunt dat doen door deze schriftelijk versie van de archiefinventaris te hanteren. Daarnaast bestaat de mogelijkheid de digitale versie van de inventaris te hanteren van
Het Utrechts Archief (www.hetutrechtsarchief.nl). Dit medium biedt u wellicht de mogelijkheid via zoekfuncties
die het computerprogramma biedt, sneller en doeltreffender te komen tot de door u gewenste resultaten ook
over provinciegrenzen heen. Voor de wijze van aanvragen van fysieke stukken raadpleegt u de huisregels van Het
Utrechts Archief. Veel succes!
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5. BIJLAGEN

bijlage 1
Overzicht van jaar- en halfjaarlijkse vergaderingen van de Vereniging afdeling Utrecht van de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (1919-2009).

ten geleide
De eerste jaarvergadering vond plaats in 1920. Tussen 1920 en 1952 vonden deze altijd plaats in de
provinciehoofdstad. Vanaf 1925 werden de jaarvergaderingen in het najaar gehouden, met uitzondering van de
jaren 1928 en 1930. De jaarverslagen van 1922, 1934, 1936 werden niet in het archief van de VNG afdeling
Utrecht aangetroffen. De (gedrukte) (jaar)verslagen uit de periode 1935-1939 maken geen duidelijk onderscheid
tussen algemene en jaarvergaderingen, maar in die jaren werd veelal slechts één vergadering belegd. Tijdens
de oorlogsjaren 1940-1945 vonden er geen jaarvergaderingen plaats, enkel die op 15 mei 1941 na (—). Ook in
de jaren 1947-1950 werden er geen vergaderingen belegd die de aanduiding van jaarvergadering kregen (xx).
De term algemene vergaderingen bleek soms ook van toepassing op het type jaarvergaderingen. Vanaf 1950 is
het onderscheid weer duidelijker waarneembaar, met uitzondering van de periode 1968-1979.Vanaf 1980 verviel
de term jaarvergadering en ging de afdeling Utrecht over op het houden van halfjaarlijkse algemene
ledenvergaderingen,de zogeheten voorjaars- en najaarsvergaderingen. Tussen 1981 en 1995, met uitzondering
van het jaar 1994, vonden deze vergaderingen plaats in Slot Zeist te Zeist.

I. JAARVERGADERINGEN
jaar

datum

locatie

1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946

29 mei
25 mei
19 juli
25 mei
21 juni
12 oktober
4 november
8 december
27 juni
14 oktober
7 april
9 november
17 oktober
27 november
27 december
29 april
7 december
29 november
28 maart
11 mei
20 mei1
15 mei
—
—
—
—
—

Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
—
—
—
—
—
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1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980

1

xx xx
xx xx
xx xx
xx xx
15 juni
28 mei
28 mei
2 juni
22 juni
14 juni
29 mei
11 juni
24 juni
11 mei
7 juni
27 juni
13 juni
27 mei
?
11 mei
15 juni
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
14 februari

xx
xx
xx
xx
Utrecht
Vinkeveen-Waverveen
IJsselstein
Veenendaal
Zeist
Amersfoort
Rhenen
Breukelen
Amersfoort
Utrecht
Doorn
Amersfoort
Baarn
De Bilt
Amerongen
Utrecht

Zeist

Vanwege de op 10 mei 1940 ingetreden oorlogsomstandigheden ging deze vergadering niet door.
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II. HALFJAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

2

20 februari
4 maart
31 maart
29 maart
24 april
24 april
23 april
21 april
27 april
10 mei
25 april
16 april
1 april
26 mei
18 mei
23 mei
10 april
14 mei
15 april
10 mei
26 april
25 april
22 mei
27 mei
20 mei
1 juni
31 mei
10 april
2 april

Zeist
Zeist
Zeist
Zeist
Zeist
Zeist
Zeist
Zeist
Zeist
Zeist
Zeist
Zeist
Zeist
Utrecht
Zeist
Woerden
Amersfoort
Wijk bij Duurstede
Leusden
Baarn
Utrecht
Veenendaal
Nieuwegein
Breukelen
Bunschoten
Maarssen
Leusden
Amersfoort
Montfoort

8 oktober
30 september
20 oktober
8 november
27 november
13 november
12 november
24 november
24 november
29 november
7 november
17 december
25 november
24 november
23 november
13 november
13 november
19 november
9 december
16 november
29 november
28 november
13 november
2 december
24 november
23 november
23 november
13 november
5 november

Zeist
Zeist
Zeist
Zeist
Zeist
Zeist
Zeist
Zeist
Zeist
Zeist
Zeist
Zeist
Zeist
Nieuwegein
Zeist
Veenendaal
Vleuten-De Meern
Groenekan
De Ronde Venen
IJsselstein
Houten
Zeist
Soest
Renswoude
Rhenen
Woerden2
Utrechtse Heuvelrug
De Bilt
Houten

Vanwege de vervroegde verkiezingen voor de Tweede Kamer der Staten Generaal op 22 november werd het najaarscongres, oorspronkelijk gepland op
23 november, als ‘wintercongres’ te Woerden gehouden op 25 januari 2007
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bijlage 2
Overzicht van bestuursleden van de Vereniging afdeling Utrecht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (1919-2009).

ten geleide
In strikt formele zin geeft het bestaan van de afdeling Utrecht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
enkele momenten te zien, die gekenschetst kunnen worden als een breuk – al dan niet bedoeld – in haar
negentigjarige geschiedenis. De eerste onderbreking werd veroorzaakt door de jaren van de Tweede Wereldoorlog, waarin de termijn van het bestaan van de afdeling volgens haar statuten afliep.Tussen 1942-1946 was er
slechts sprake van een sluimerend bestaan van het secretariaat. Heropgericht in 1946, werd in de nieuw opgestelde statuten opnieuw een bepaling met betrekking tot de eindtijd van het bestaan van de vereniging opgenomen. Eind november 1971 liep dan ook het bestaan van de Afdeling Utrecht van de VNG opnieuw af. Deze keer
bleef dat echter in bestuurskringen onopgemerkt. Pas eind jaren zeventig werden voorbereidingen getroffen om
te komen tot nieuwe statuten. Die voorbereidingen resulteerden in 1985 in nieuwe statuten. Deze keer werd de
vereniging opgericht voor onbepaalde tijd. In het licht van deze momenten zijn op basis van de aangetroffen
jaarverslagen, bestuursvergaderingen en de correspondentie onderstaande overzichten van bestuursleden ingericht analoog aan het verloop van de geschiedenis van de Afdeling Utrecht van de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten. Er is geen melding gemaakt van het tijdelijk waarnemen van bestuursfuncties. Namen van contactfunctionarissen die tijdens bestuursvergaderingen de landelijke VNG vertegenwoordigden, zijn eveneens buiten
beschouwing gelaten.

AFDELING UTRECHT VNG I (1919-1942)

bestuursleden
periode

bestuurslid

ambt

gemeente

1919-1919
1919-1919
1919-1934
1919-1928
1919-1939

Fernhout, M.
Elsen, Th.P.J.
Talsma, J.J.
Kronenburg, H.J.
Eggink Dzn, M.H.

burgemeester
burgemeester
burgemeester
burgemeester
burgemeester

Mijdrecht-Wilnis
Montfoort
Kamerik-Zegveld
IJsselstein
Maarssen-Maarssenveen

1920-1923
1920-1925
1920-1927
1920-1939
1920-1951

Veenstra, A.R.
Kuijk, J.J.P.C. van
Waal Malefijt, J.J de
Wolff, C.E.
Beaufort, Jhr. P.P. de

gemeentesecretaris
burgemeester
wethouder
wethouder
burgemeester
burgemeester
burgemeester

Amersfoort
Vreeswijk
Utrecht
Maarssen
Abcoude-ProostdijAbcoude-Baambrugge
Soest
Driebergen-Rijsenburg

burgemeester

Baarn

wethouder
burgemeester
burgemeester

Amersfoort
Baarn
Soest

1921-1923
1923
1923-1941

1

Rutgers van Rozenburg,
Jhr. J.H.W.
Vels Heins, N. 1
Reenen, Jhr. G.C.J. van

Tijdens de jaarvergadering op 25 mei 1923 benoemd, maar bedankte voor de functie op 23 augustus.
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1924-1940

Randwijck,
J.C. graaf van

burgemeester

Amersfoort

1925-1938

Geleedst, W.

gemeentesecretaris

Vreeswijk

1927-1939

Boer, M.H. de

gemeenteraadslid

Utrecht

1929-1931

Scholtens, H.J.J.

burgemeester

Houten

1931-1942

Abbink Spaink, J.J.

burgemeester

IJsselstein

1935-1942

Asch van Wijck,
Jhr. H.A.M. van

wethouder

Doorn

1938-1963

Rooij, G.S. de

gemeentesecretaris

Jutphaas

1939-1942

Röell, Jhr. H.

burgemeester

Breukelen-Nijenrode
Breukelen-St. Pieters

1940-1942

Botterweg, H.

wethouder

Utrecht

1941-1942
1941-1942
1941-1942

Pelkwijk, G.A.W.ter
Damsté, P.H.
Visser, W.A.J.

burgemeester
gemeentesecretaris
burgemeester

Utrecht
De Bilt
Zeist

28

bestuursfuncties
periode

voorzitter

ambt

gemeente

1919-1919
1920-1923
1923-1924
1924-1940

burgemeester
gemeentesecretaris
burgemeester
burgemeester

Montfoort-Willeskop
Amersfoort
Maarssen-Maarssenveen
Amersfoort

1941-1942

Elsen,Th.P.J.
Veenstra, A.R.
Eggink Dzn, M.H.
Randwijck,
J.C. graaf van
Pelkwijk, G.A.W. ter

burgemeester

Utrecht

periode

vice-voorzitter 2

ambt

gemeente

1919-1923
1923-1925
1926-1941

Eggink Dzn, M.H.
Kuijk, J.J.P.C. van
Beaufort, Jhr P.P. de

burgemeester
burgemeester
burgemeester

Maarssen-Maarsseveen
Vreeswijk
Driebergen-Rijsenburg

periode

secretaris3

ambt

gemeente

1919-1934

Talsma, J.J.

Kamerik-Zegveld

1934-1938
1938-1963

Geleedst, W.
Rooij, G.S. de

burgemeester/
secretaris
gemeentesecretaris
gemeentesecretaris

periode

penningmeester4

ambt

gemeente

1919-1919
1919-1920

Fernhout, M.
Talsma, J.J.

burgemeester
burgemeester/
secretaris

Mijdrecht-Wilnis
Kamerik-Zegveld

2
3
4

Vreeswijk
Jutphaas

De functie van vice-voorzitter werd in de periode 1926-1948 niet expliciet aan een bestuurslid gekoppeld.
Het secretariaat werd vanaf 1920 gecombineerd met het penningmeesterschap.
Het penningmeesterschap werd vanaf 1920 gekoppeld aan het secretariaat.
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AFDELING UTRECHT VNG II (1946-1971)

bestuursleden
periode

bestuurslid

ambt

gemeente

1938-1963

Rooij, G.S. de 5

gemeentesecretaris

Jutphaas

1946-1948
1946-1947
1946-1951
1946-1951
1946-1962

Pelkwijk, G.A.W. ter
Visser, W.A.J.
Beaufort, Jhr P.P. de
Damsté, P.H.
Abbink Spaink, J.J.

burgemeester
burgemeester
burgemeester
gemeentesecretaris
burgemeester

Utrecht
Zeist
Driebergen-Rijsenburg
De Bilt
IJsselstein

1947-1948
1947-1950

burgemeester
burgemeester

Maarssen-Maarsseveen
Harmelen-Veldhuizen

wethouder

Maarssen

1947-1961
1947-1961

Haselen, J. van
Koningsbruggen,
H.A.J.M. van
Voorst van Beest,
C.W.E. van
Bakker, A.
Molendijk, H.

burgemeester
burgemeester

Veenendaal
Amersfoort

1949-1970

Ranitz, Jhr. C.J.A. de

burgemeester

Utrecht

1951-1967

Blom, A.C.

burgemeester

Vinkeveen-Waverveen

1952-1956

burgemeester

Driebergen-Rijsenburg

1952-1973

Taets van Amerongen
van Renswoude, W.H. baron
Timmer, A.P.

secretaris

Zeist

1954-1957

Broerse, C.

wethouder

Mijdrecht

1957-1972

Bosch ridder van Rosenthal,
Jhr. L.H.N.F.M.

burgemeester

Rhenen

1959-1961

Schaik, Th.E.E. van

wethouder

Maarssen

1961-1962
1961-1971
1961-1973

Schipper, W.
Widt, J. de
Schuller, H.H.

wethouder
burgemeester
burgemeester

Driebergen-Rijsenburg
Amersfoort
Maartensdijk

1962-1963

burgemeester

Vreeswijk

1962-1970

Geer van Oudegein,
Jhr. L.E. de
Zalingen, W. van

wethouder

Doorn

1964-1966
1964-1981

Breen, H.L.
Manen, D. van

burgemeester
gemeentesecretaris

Kamerik-Zegveld
Veenendaal

1947-1952

5

De Rooij belichaamde de continuïteit van de functie van de secretaris-penningmeester en daarmee eveneens van de VNG afdeling Utrecht. Tussen 1
augustus 1947 en april 1948 was de gemeentesecretaris van Jutphaas geveld door ziekte. In deze periode werd hij vervangen door bestuurslid P.H.
Damsté (gemeentesecretaris van De Bilt) voor wat betreft de functie en Van den Berg gemeenteambtenaar ter secretarie van de gemeente
Utrecht, die de correspondentie verzorgde.
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1967-1970

Schneiders, F.J.H

burgemeester

1968-1979

Bijleveld, T.T.M.H.

burgemeester

Vreeswijk
Leusden-Stoutenburg
Breukelen

1970-1974

burgemeester

Utrecht

1970-1977

Tuyll van Serooskerken,
H.G.I. baron van
Post, A.H. van der

burgemeester

Leusden-Stoutenburg

1971-1987

Middelweerd, H.A.C.

burgemeester

Montfoort-Willeskop
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bestuursfuncties
periode

voorzitter

ambt

gemeente

1946-1948
1949-1951
1952-1970
1971-1972

Pelkwijk, G.A.W. ter
Beaufort, Jhr P.P. de
Ranitz, Jhr C.J.A. de
Bosch ridder van
Rosenthal, Jhr. L.H.N.F.M.

burgemeester
burgemeester
burgemeester
burgemeester

Utrecht
Driebergen-Rijsenburg
Utrecht
Rhenen

periode

vice-voorzitter 6

ambt

gemeente

1948-1951
1957-1962
1962-1967
1968-1971
1971-1976

Beaufort, Jhr P.P. de
Abbink Spaink, J.J.
Blom, A.C.
Widt, J. de
Bijleveld, T.T.M.H.

burgemeester
burgemeester
burgemeester
burgemeester
burgemeester

Driebergen-Rijsenburg
IJsselstein
Vinkeveen-Waverveen
Amersfoort
Breukelen

periode

secretaris-penningmeester

ambt

gemeente

1938-1963
1964-1974

Rooij, G.S. de 7
Manen, D. van

gemeentesecretaris
gemeentesecretaris

Jutphaas
Veenendaal

6
7

De functie van vice-voorzitter werd in de periode 1926-1948 niet expliciet aan een van de bestuursleden gekoppeld.
Tussen 1 augustus 1947 en april 1948 was de gemeentesecretaris van Jutphaas geveld door ziekte. In deze periode werd hij vervangen door
bestuurslid P.H. Damsté (gemeentesecretaris van De Bilt) voor wat betreft de functie en Van den Berg gemeenteambtenaar ter secretarie van de
gemeente Utrecht, die de correspondentie verzorgde.
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AFDELING UTRECHT VNG III (1972-1985)

bestuursleden
periode

bestuurslid

ambt

gemeente

1952-1973

Timmer, A.P.

secretaris

Zeist

1957-1972

burgemeester

Rhenen

1961-1973

Bosch ridder van
Rosenthal, Jhr. L.H.N.F.M.
Schuller, H.H.

burgemeester

Maartensdijk

1964-1981

Manen, D. van

gemeentesecretaris

Veenendaal

1968-1979

Bijleveld, T.T.M.H.

burgemeester

Breukelen

1970-1974

burgemeester

Utrecht

1970-1977

Tuyll van Serooskerken,
H.G.I. baron van
Post, A.H. van der

burgemeester

Leusden-Stoutenburg

1971-1987

Middelweerd, H.A.C.

burgemeester

1972-1975
1972-1976

Troostwijk, M.
Peters, W.M.A.

burgemeester
burgemeester

Montfoort-Willeskop
Vleuten-De Meern
Amersfoort
Wijk bij Duurstede-Cothen

1973-1979

Bootsma-Warnaar,
mevr. J.C.

wethouder

Loenen a/d Vecht

1974-1983
1974-1979

Bijleveld, W.H.
Vonhoff, H.J.L.

burgemeester
burgemeester

Houten
Utrecht

1976-1981
1976-1984

Blanken, W.
Bunjes, P.Th.

burgemeester
burgemeester

Lopik
Cothen-Langbroek

1978-1987

Miedema, J.P.

burgemeester

Baarn

1979-1985
1979-1991

wethouder
burgemeester

Amersfoort
Eemnes

gemeentesecretaris
burgemeester
burgemeester

Maarssen
Wijk bij Duurstede
Utrecht

1982-1990

Bruijn, E.J.L.M. de
Leeuw-Mertens,
mevr. A.Th.
Bos, J. van den
Houtsma, A.C.
Vos-van Gortel,
mevr. M.W.M.
Braakman, A.

gemeentesecretaris

Driebergen-Rijsenburg

1983-1994
1983-1994

Koch, C.
Boogaard, D.M.

gemeentesecretaris
burgemeester

Nieuwegein
Wilnis

1984-1988

Wassenberg-Welp,
mevr. D.W.
Halteren, J.A. van

wethouder

IJsselstein

wethouder

Zeist

1980-1983
1980-1998
1981-1990

1984-1994
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bestuursfuncties
periode

voorzitter

ambt

gemeente

1971-1972

burgemeester

Rhenen

1972-1975
1976-1979
1979-1987

Bosch ridder van
Rosenthal, Jhr. L.H.N.F.M.
Troostwijk, M.
Bijleveld, T.T.M.H.
Miedema, J.P.

burgemeester
burgemeester
burgemeester

Amersfoort
Breukelen
Baarn

periode

vice-voorzitter

ambt

gemeente

1971-1976
1976-1984

Bijleveld, T.T.M.H.
Bunjes, P.Th.

burgemeester
burgemeester

Breukelen
Langbroek-Cothen

periode

secretaris

ambt

gemeente

1964-1973
1974-1976
1976-1981
1981-1983
1983-1994

Manen, D. van
Bijleveld, W.H.
Bunjes, P.Th.
Bos, J. van den
Koch, C.

gemeentesecretaris
burgemeester
burgemeester
gemeentesecretaris
gemeentesecretaris

Veenendaal
Houten
Langbroek-Cothen
Maarssen
Nieuwegein

periode

penningmeester

ambt

gemeente

1976-1981
1981-1984
1984-1986

Manen, D. van
Bunjes, P.Th.
Houtsma, A.C.

gemeentesecretaris
burgemeester
burgemeester

Veenendaal
Langbroek-Cothen
Wijk bij Duurstede
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AFDELING UTRECHT VNG IV (1985-2009)

periode

bestuurslid

ambt

gemeente

1971-1987

Middelweerd, H.A.C.

burgemeester

Montfoort-Willeskop
Vleuten-De Meern

1978-1987

Miedema, J.P.

burgemeester

Baarn

1979-1985
1979-1992

Bruijn, E.J.L.M. de
Leeuw-Mertens,
mevr. A.Th.
Houtsma, A.C.

wethouder
burgemeester

Amersfoort
Eemnes

burgemeester

Wijk bij Duurstede

1981-1990

Vos-van Gortel,
mevr. M.W.M.

burgemeester

Utrecht

1982-1990

Braakman, A.

gemeentesecretaris

Driebergen- Rijsenburg

1983-1994
1983-1994

Koch, C.
Boogaard, D.M.

gemeentesecretaris
burgemeester
burgemeester

Nieuwegein
Wilnis
De Ronde Venen

1984-1988
mevr. D.W.
1984-1994

Wassenberg-Welp,

wethouder

IJsselstein

Halteren, J.A. van

wethouder

Zeist

1987-1993
1987-1993
1987-1998

Verdonk, J.J.
Verweij, E.G.C.
Burger, J.H.

wethouder
wethouder
burgemeester

Maarssen
Amersfoort
Harmelen

1989-1990
1989-1991

Andriessen, mevr. M.H.
Jorritsma, J.A.

wethouder
gemeentesecretaris

Utrecht
Loenen aan de Vecht

1990-1999
mevr. T.E.
1990-2000

Lander-Riemersma,

wethouder

Woerden

Mik, G.

wethouder

Utrecht

1991-2005

Olde, L.H.

gemeentesecretaris

Doorn

1992-2005

Groen, L.C.

burgemeester

Bunschoten-Spakenburg

1994-1995
1994-1999
1994-2002
1994-2006

Smit, Y. mevr.
Waes, Th.C. van
Fränzel, M.A.
Heijer, W.J.M. van den

wethouder
gemeentesecretaris
wethouder
wethouder

Maarssen
Nieuwegein
Amersfoort
Zeist

1995-2000

Westra, J.J.F.M.

burgemeester

Vleuten-De Meern

1996-2000

Marijnissen-Euwen,
mevr. J.D.

wethouder

Veenendaal

1980-1998
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1998-2001
1998-2002
1999-2000

Vet, C.J.G.M. de
Jong, J.C. de
Streumer, mevr. A.F.T.

burgemeester
burgemeester
wethouder

Leusden
Montfoort
Maarssen

2000-2001
2000-2001
2000-2004

Smit, D.M.
Lenstra, H.
Most-de Ridder
mevr. A.A. van der

gemeentesecretaris
wethouder
burgemeester

Nieuwegein
Houten
Abcoude

2001-2002
2001-2002
2001-2004
2001-2005

Graaf, A. de
Ditmarsch, J. van
Bijl, J.G.
Verhulst, L.J.

wethouder
wethouder
burgemeester
wethouder

Veenendaal
Wijk bij Duurstede
Eemnes
Utrecht

2002-2005
2002-2006
2002-heden

Batenburg, A.
Jonkman, P.
Elteren, P.C.M. van

wethouder
wethouder
gemeentesecretaris

Wijk bij Duurstede
Amersfoort
Nieuwegein

2003-2005

burgemeester

Woerden

2003-2005

Kluit-de Groot,
mevr. B.F.A. van der
Roodbeen, D.E.P.

wethouder

Veenendaal

2004-2007
2004-heden

Sluijs, J.W. van der
Janssen, J.J.L.M.

burgemeester
burgemeester

Maarssen
Soest, Zeist

2005
2005-2006
2005-heden
2005-heden

Bloemen, H.L.M.
Janssen, H.H.
Burgman, mevr. M.
Oosterwijk-Keulers,
mevr. M.A.J.
Berkel, mevr. J.L. van
Bosch, H.P.A.M.
Daalen, H. van
Foekens, J.
Luchtenveld, R.
Salverda, A.J.

burgemeester
wethouder
burgemeester
gemeentesecretaris

Driebergen-Rijsenburg
Utrecht
De Ronde Venen
Rhenen

griffier
wethouder
wethouder
raadslid
wethouder
wethouder

De Bilt
Utrecht
Amersfoort
Utrechtse Heuvelrug
Amersfoort
Leusden

2006-heden
2006-heden
2006
2006-heden
2006-heden
2006-heden
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bestuursfuncties
periode

voorzitter

ambt

gemeente

1979-1987
1987-1998
1998-2005
2005-2007
2007-heden

Miedema, J.P.
Houtsma, A.C.
Groen, L.C.
Sluijs, J.W. van der
Janssen, J.J.L.M.

burgemeester
burgemeester
burgemeester
burgemeester
burgemeester

Baarn
Wijk bij Duurstede
Bunschoten-Spakenburg
Maarssen
Zeist

periode

vice-voorzitter 8

ambt

gemeente

1984-1987
1987-1994
1995-2000
2002-2004
2000-2003
2004-2005
2005-2007
2007-heden

Houtsma, A.C.
Boogaard, D.M.
Westra, J.J.F.M.
Bijl, J.G.
Jong, J.C.
Sluijs, J.W. van der
Janssen, J.J.L.M.
Luchtenveld, R.

burgemeester
burgemeester
burgemeester
burgemeester
burgemeester
burgemeester
burgemeester
wethouder

Wijk bij Duurstede
Wilnis
Vleuten-De Meern
Eemnes
Montfoort
Maarssen
Zeist
Amersfoort

periode

secretaris

ambt

gemeente

1983-1994
1994-1999
2000-2001
2002-heden

Koch, C.
Waes, Th.C. van
Smit, D.M.
Elteren, P.C.M. van

gemeentesecretaris
gemeentesecretaris
gemeentesecretaris
gemeentesecretaris

Nieuwegein
Nieuwegein
Nieuwegein
Nieuwegein

periode

penningmeester

ambt

gemeente

1984-1986
1987-1994
1995-2000
2000-2002
2002-heden

Houtsma, A.C.
Boogaard, D.M.
Westra, J.J.F.M.
Jong, J.C. de
Elteren, P.C.M. van

burgemeester
burgemeester
burgemeester
burgemeester
gemeentesecretaris

Wijk bij Duurstede
Wilnis
Vleuten-De Meern
Montfoort
Nieuwegein

8

Voor de jaren 1985-1994 werden geen aanduidingen over het vice-voorzitterschap aangetroffen in de jaarverslagen noch in de notulen van de
bestuursvergaderingen. Gezien de periode ervoor en erna was het vice-voorzitterschap in genoemde periode tot in 2000 waarschijnlijk gekoppeld
aan het penningmeesterschap.
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AMBTELIJK SECRETARIAAT
secretariaat
1980-1983
1983-1986
1983-2006
1985-heden
1986
2007-heden

Dapper, A.G. 9
Meijers, mevr. A.J.
Koekoek, H.
Geurtsen-van Schoonhoven, mevr. E.
Hartog-Oudenaarden, mevr. B.P. den
Overbosch, H.

financiële administratie
1992-2003
2004-heden

9

Arts, A.H.
Hensbergen, A.

Wijk bij Duurstede
Nieuwegein

Tijdens de bestuursvergadering van 2 maart 1979 werd reeds overwogen een functionaris aan te trekken voor het onderhouden van de gewenste
uitbreiding van de contacten met gemeenten en provincie. Tijdens de ledenvergadering van 2 november sloten de leden zich daarbij aan. Dapper
werd tijdens de bestuursvergadering van 7 maart 1980 begroet als adjunct-secretaris. De jurist hield kantoor in het gemeentehuis van Utrecht. Op 30
november 1983 nam Dapper afscheid van de afdeling.
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INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE VERENIGING
AFDELING UTRECHT VAN DE
VERENIGING VAN NEDERLANDSE GEMEENTEN
(1912) 1919-2009 (2010)

STUKKEN VAN ALGEMENE AARD
NOTULEN

jaarvergaderingen
—-3

notulen
1920-1980, met hiaten.

—

1 stuk,
2 omslagen

1920-1933
N.B. zie: inventarisnummers 10, 11 en 907.

1

jaarvergadering van 1926,
[1926]
N.B. zie ook: inventarisnummers 10, 907. De jaarvergadering
vond plaats te Utrecht op 4 november 1926.

—

1934-1954
N.B. Deze werden niet aangetroffen.

2

1955-1963
N.B. Op de verslagen van de vergaderingen van 22 juni 1955 te
Zeist, 14 juni 1956, 11 juni 1958 te Breukelen ontbreekt de
aanduiding dat het om een verslag van een jaarvergadering
gaat.

3

1964-1980
N.B. De verslagen over de jaren 1964-1975, 1977 en 1979
werden niet aangetroffen.
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4

Agenda’s, uitnodigingen, aanmeldingen en afzeggingen in verband met
het bijwonen van jaarvergaderingen,
1920-1934, 1941, 1952, 1954-1963, 1974, 1976-1980.

1 omslag

N.B. De uitnodiging van 1980 bevat de VNG-notitie ‘Aandachtspunten voor de
discussie over de publicatie “Wie het kleine niet eerst …” (14 januari 1980)
benevens een voorstel tot verhoging van de contributie.

5

Presentielijsten opgemaakt tijdens jaarvergaderingen,
1920-1924, 1926-1928, 1932, 1934, 1954-1963.

1 omslag

N.B. Op de presentielijst van de vergadering van 22 juni 1955 te Zeist ontbreekt de
aanduiding dat het om een presentielijst van een jaarvergadering gaat.

6

Presentielijsten opgemaakt tijdens algemene en (jaar)vergaderingen,
1964-1968.

1 omslag

N.B. Deze lijsten bleken niet te scheiden op het verschil tussen algemene en
jaarvergaderingen.

algemene ledenvergaderingen

7

Agenda’s, uitnodigingen, aanmeldingen en afzeggingen in verband met het
bijwonen van algemene ledenvergaderingen,
1919-1926, 1931, 1933-1938, 1946-1947, 1950-1951,
1954-1963, 1975-1981, met hiaten.

1 omslag

N.B. Enkele verzoeken van gemeenten verschillende onderwerpen tijdens
vergaderingen te bespreken, zijn toegevoegd. Van de twee onderwerpen
uit 1926 - inkoop van politiekleding en een circulaire van een
aannemersvereniging aangedragen respectievelijk door de gemeenten
Schalkwijk en Maarssen, werd geen verdere correspondentie aangetroffen.

8

—

Presentielijsten opgemaakt tijdens algemene vergaderingen,
1919-1928, 1932, 1934, 1936-1939, 1941,1946-1963.
Presentielijsten opgemaakt tijdens algemene en (jaar)vergaderingen,
1964-1968.
N.B. zie: inventarisnummer 6.
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1 omslag

9

Notulen van de oprichtingsvergadering,
1919.

1 stuk

N.B. Het verslag van de bijeenkomst op donderdag 9 januari 1919 bevat enkel
een ruwe opgave van vertegenwoordigde gemeenten, een opgave van het
vertegenwoordigend aantal inwoners, de opgave van de contributie per
inwoner en de weerslag van de stemming van voorlopige bestuurders.
Zie ook inventarisnummers 7 en 287.

10-13

notulen,
1919-1974 2 banden,
2 omslagen
10

1919-1932
N.B. Bevat tevens verslagen van de bestuursvergaderingen van 24 maart,
27 mei, 22 juni, 20 september, 17 november 1920, 8 januari, 30 april
1921; 26 juli 1922; 17 januari, 28 april, 10 en 23 november 1923 en
van de jaarvergaderingen 29 mei 1920, 25 mei 1921, 19 juli 1922, 25
mei 1923, 21 juni 1924, 12 oktober 1925, 4 november 1926, 8
december 1927, 27 juni 1928, 14 oktober 1929, 7 april 1930, 9
november 1931, 17 oktober 1932 en van enkele bijzondere
vergaderingen. Zie onder: bijzondere vergaderingen en de
mededelingen in inventarisnummer 907.

11

1933-1934
N.B. Bevat tevens het verslag van de jaarvergadering 27 november 1933.

12

1935-1938

13

1939-1941, 1947-1963
N.B. Voor enkele lezingen die door genodigden werden gehouden tijdens
algemene vergaderingen, zie inventarisnummer 299.

—

1964-1974
N.B. Deze werden niet aangetroffen.

14

Notulen van de afdelingsvergadering van 28 januari 1924,
concept,
1924.
N.B. Zie voor het vastgestelde verslag: inventarisnummer 10.
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1 stuk

15

Notulen van de afdelingsvergaderingen van 4 maart 1977, 2 november 1979 en
20 februari 1980,
1977,1979, 1981.

1 omslag

N.B. Deze werden onttrokken aan de notulen van de bestuursvergaderingen,
waar ze als bijlagen aan de vergaderstukken waren toegevoegd. Zie:
inventarisnummers 83-84.

16-75

Stukken betreffende de organisatie van (halfjaarlijkse) ledenvergaderingen,
extra vergaderingen, themabijeenkomsten (werkconferenties), workshops en
ledenraadplegingen,
1980-2009.
N.B. Zogeheten Bestuurdersdagen of themabijeenkomsten vielen veelal
samen met een voor- of een najaarsvergadering.Vandaar dat alle
soorten vergaderingen en bijeenkomsten chronologisch zijn
geordend. Dossiers bevatten veelal verslagen van het periodiek
overleg tussen het bestuur en het College van Gedeputeerde Staten in
de Provincie Utrecht. De eveneens aan de vergaderstukken toegevoegde
jaarverslagen zijn, voor zover ze niet reeds niet werden aangetroffen in de
rubriek ‘Jaarverslagen’, in kopie toegevoegd aan inventarisnummers 286
en 612. Vanaf 1981 ontwikkelen de ledenvergadering zich steeds meer in
de richting van halfjaarlijkse bijeenkomsten, die geleidelijk werden
aangeduid als voor- en najaarsvergadering. Vanaf 1990 werden tijdens
deze (half)jaarlijkse bijeenkomsten steeds vaker speciale thema’s centraal
gesteld. Vanaf 1982 werden besluiten(lijsten), conclusies en
enquêteresultaten van de ledenvergadering aangetroffen. Daarnaast
werden ook verslagen van extra ledenvergaderingen en speciale
voorlichtingsbijeenkomsten aangetroffen. Ten behoeve van de helderheid
is gekozen voor het criterium van de chronologie en is de vermelding van
jaartallen der stukken beperkt gehouden tot het jaar waarin de betreffende
bijeenkomst ook daadwerkelijk plaatsvond. Voor de exacte data van
voor- en najaarsvergaderingen, zie bijlage 1.

16

1980-1984
N.B. In 1980 stond de nota Gemeentelijke Herindeling centraal, terwijl het
jaar erop de afvalverwerking in de provincie het hoofdthema was. De
extra bijeenkomst in1983 betrof een louter informatieve dag waarin de
werkzaamheden van de afdeling onder de aandacht van de leden werd
gebracht.

17

1985-1989
N.B. De extra vergadering van 30 september 1985 had het thema
‘Gemeentelijke Herindeling’. Tijdens de extra vergadering van 27
oktober 1986 stond het provinciaal beleid op het gebied van
werkgelegenheid en sociaal-economische aangelegenheden centraal.
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60 omslagen

18

1990
N.B. De voorjaarvergadering stond in het teken van energie terwijl de
najaarsvergadering was gewijd aan het thema ‘Sociale Vernieuwing’.

19

1991-1992
N.B. De voorjaarvergadering stond in het teken van het onderwijsbeleid
terwijl de najaarsvergadering was gewijd aan het thema ‘Bestuurlijke
Vernieuwing’. In 1992 stond het thema afval centraal in de
voorjaarsvergadering. De najaarsvergadering was gewijd aan het
‘Energiebeleid in de provincie Utrecht’.

20

1993-1994
N.B. De voorjaarvergadering van 1993 stond in het teken van B.O.N.-3
(regiovorming) en “Watersporen”, terwijl de najaarsvergadering was
gewijd aan het thema ‘Toetsingskader Sociale Diensten’. In 1994
stond het thema ‘Gemeentelijke Belastingen en Heffingen’ centraal
in de voorjaarsvergadering. De najaarsvergadering stond in het teken
van ‘Gemeenten en ‘Paars’’. Zie ook inventarisnummer 314.

21

1995
N.B. Op 13 september vond een thema-discussiebijeenkomst plaats onder
het thema ‘Herinrichting Algemene Bijstandswet’. Op 29 november
volgde een informatiebijeenkomst waar de kabinetsnotitie
‘Vernieuwing Bestuurlijke Organisatie’ centraal stond. Een der
beoogde sprekers was mevr. A.G.M. van de Vondervoort,
staatssecretaris van Binnenlandse Zaken. Op 30 november vond een
‘werkconferentie’ plaats met het thema ‘Kader gemeentelijk
milieubeleid’.

22

1996
N.B. Op 15 januari, 28 maart, 29 mei, 5 juni vonden in Nieuwegein speciale
bijeenkomsten plaats over de rol van de afdeling met betrekking tot
het traject van ‘Vernieuwing van de Bestuurlijke Organisatie’ (VBO).
Bevat bijlage ‘Variantenrapport Bestuurlijke Vernieuwing Provincie
Utrecht’.

23

1996-1997
N.B. Het thema van het voorjaarsvergadering betrof ‘Sociale
Woningbouw’. Op de najaarsvergadering van 1996 werden de lokale
lasten aan de orde gesteld. Thema van de voorjaarsvergadering 1997
was het ‘Lokaal bestuur, mag het een “ons” minder zijn”’, terwijl het
lokaal jeugdbeleid in de najaarsvergadering aan de orde werd gesteld.
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24

1997
N.B. Het betrof een informatiebijeenkomst op 21 november inzake de Wet
Inschakeling Werkzoekenden (WIW).

25

1998
N.B. De discussiebijeenkomst te Leusden op 19 februari was gewijd aan de
‘Discussienota Nederland 2030. Verkenning ruimtelijke
perspectieven’.

26

1998
N.B. De voorjaarsvergadering werd gecombineerd met een zogeheten
bestuurdersdag/raadsledenbijeenkomst georganiseerd met als thema
‘Besturen met visie’. De najaarsvergadering stond in het teken van
‘Het Regeerakkoord, politiek bestuurlijk partnership tussen Rijk - Gemeenten’.

27

1999
N.B. Thema bijeenkomst op 3 februari inzake ‘De toekomst van het
gemeentelijk sociale zekerheidsbeleid’.

28

1999
N.B. Themabijeenkomst op 8 februari inzake ‘De modernisering van de
Algemene Wet Bijzondere Ziektenkosten (AWBZ)’.

29

1999
N.B. De voorjaarsvergadering (bestuurdersmiddag) stond in het
teken van het thema ‘Aantoonbaar veiliger’. De uitgestelde
najaarsvergadering was gewijd aan het onderwerp ‘Hoe
ziet de provincie Utrecht er bestuurlijk in 2010 uit?’

30

2000
N.B. De bijeenkomst d.d. 21 januari stond in het teken van het rapport van
de Commissie Elzinga inzake Dualisme en Lokale Democratie.

31

2000
N.B. Het betrof een brainstormbijeenkomst in het Bestuurlijk Reconstructie
Concentratiegebied Oost (BORCO) op 9 maart te Leusden over de
herstructurering van varkenshouderijen. Alle gemeenten beoosten de
gemeenten Maartensdijk, Utrecht, Bunnik en Wijk bij Duurstede
werden tot het BORCO-gebied gerekend.
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32

2000
N.B. Tijdens de voorjaarsvergadering stond het thema
‘Plattelandsvernieuwing’ centraal, tijdens de najaarsvergadering was
dat het stedelijk waterbeheer.

33

2001
N.B. Op 26 maart vond te Nieuwegein een informatiebijeenkomst plaats
‘extern klachtrecht gemeenten’, nadat op 12 maart te Breda het
onderwerp reeds tijdens een conferentie te Breda aan de orde was
gesteld.

34

2001
N.B. De voorjaarsvergadering (bestuurdersdag) stond in het teken van de
Vinex-locatie Leidsche Rijn; de najaarsvergadering had als thema
meegekregen ‘Architectuur: brug of barrière tussen oud en nieuw’.

35

2002
N.B. De voorjaarsvergadering (bestuurdersdag) had als thema
‘Handhaving’, tijdens de najaarsvergadering stond het onderwerp
‘Gezondheid’ centraal.

36

2003
N.B. De voorjaarsvergadering (bestuurdersdag) stond in het teken van het
thema ‘Een jaar dualisering’.Vanwege de thematiek zijn de
archiefbescheiden met betrekking tot de organisatie van de
themabijeenkomst inzake de duale begroting (5 maart te Soesterberg)
toegevoegd.

37

2003
N.B. De najaarsvergadering stond in het teken van ‘Veiligheid en
wijkgericht werken’.

38

2004
N.B. Themabijeenkomst op 24 maart te Nieuwegein waar het onderwerp
‘De gekozen burgemeester en de effecten hiervan voor wethouders en
raadsleden, Uw mening telt’ centraal stond. Als gastspreker stond
gepland T.C. de Graaf, Minister van Bestuurlijke Vernieuwing en
Koninkrijksrelaties.

47

39

2004
N.B. De voorjaarsvergadering stond in het teken van lokale politiek en
media; de najaarsvergadering had als thema meegekregen
‘Gemeentefinanciën’.

40

2005
N.B. Themabijeenkomst op 18 januari te Leusden waar het onderwerp ‘De
gekozen burgemeester. Inhoud en gevolgen voor bestuurders’ centraal
stond. Als gastspreker trad op prof.dr D.J. Elzinga, hoogleraar
staatsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen.

41

2005
N.B. Themabijeenkomst op 3 februari te Maarssen waar het onderwerp
‘WMO in perspectief’, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning,
centraal stond.

42

2005
N.B. Voorlichtingsbijeenkomst op 19 mei in Soest met als onderwerp
‘Begeleiding asielzoekers project Terugkeer vanuit de gemeenten’.

43

2005
N.B. Op 20 mei stond de voorjaarsvergadering te Bunschoten in het teken
van het thema ‘De Veiligheidsregio’ centraal.

44

2005
N.B. Informatiebijeenkomst op 30 juni te Nieuwegein waar het onderwerp
‘Permanente bewoning van recreatieverblijven’ centraal stond.

—

2005
N.B. De najaarsvergadering op 24 november met het thema ‘Wat kunnen de
“Utrechtse” Tweede-Kamerleden voor de Utrechtse
gemeentebestuurders betekenen?’ werd niet aangetroffen. Zie:
inventarisnummer 256.

45

2006
N.B. Op 11 januari en 16 januari vonden respectievelijk in Utrecht en
Nijmegen conferenties (workshops) plaats met het thema ‘De
raadsverkiezingen voorbij’ in het kader van de Vernieuwingsimpuls
dualisme en lokale democratie. Deze conferenties werden
georganiseerd in samenwerking met de VNG afdeling Gelderland.
48

46

2006
N.B. Op 22 februari vond te Nieuwegein een bijeenkomst plaats voor
portefeuillehouders sociale zaken en werkgelegenheid over de thema’s
arbeidsmarktbeleid, financiering Wet Werk en Bijstand (WWB) en de
modernisering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw).

47

2006
N.B. Het voorjaarsvergadering stond in het teken van het thema
“Fijnstof”: feit of fictie?’

48

2006
N.B. Op 30 augustus vond te Nieuwegein een ledenraadpleging +
ledengesprek plaats met het thema ‘“Wil tot verschil”,
Gemeenten in 2015’ naar aanleiding van het uitbrengen van het
rapport van de Commissie [Th.] Bovens ‘Toekomst Lokaal Bestuur’.

49

2006
N.B. De miniconferentie met het thema ‘(Nieuw) wethouderschap’, gepland
voor 28 september te Leusden, werd vanwege onvoldoende
belangstelling geannuleerd.

50

2006
N.B. De regionale themadag op 14 november had het onderwerp ‘Goed
besteed’ en was bestemd voor wethouders Financiën en Economische
Zaken en georganiseerd op verzoek van de landelijke VNG met het
doel een bijdrage te leveren aan de bevordering van een grotere
professionaliteit op het gebied van de gemeentelijk inkoop- en
aanbestedingsbeleid te professionaliseren.

51

2006
N.B. Op 6 december vond te Leusden een bijeenkomst plaats met het
thema ‘Gemeentelijke watertaken en project “De Schammer”’.

52

2007
N.B. Het zogeheten ‘wintercongres’ werd op 25 januari gehouden te
Woerden. Het thema was ‘Gemeenten en Europa’.

49

53

2007
N.B. Op 29 maart en 12 april vonden respectievelijk te Nijmegen en
Amersfoort conferenties (workshops) plaats met het thema ‘Invloed
uitoefenen als raad en raadslid’. Deze conferenties werden
georganiseerd in samenwerking met de VNG afdeling Gelderland.

54

2007
N.B. De voorjaarsvergadering stond in het teken van het thema
‘Samenwerking provincie-gemeenten 2007-2011.’ Bevat het
coalitieakkoord provinciale Staten van Utrecht 2007-2011 (14 mei
2007).

55

2007
N.B. De voor september geplande bijeenkomst over de ‘Ondersteuning
Regeling afwikkeling nalatenschap oude Vreemdelingenwet’
(“pardonregeling”) inwerking getreden op 15 juni 2007 kon wegens
geringe belangstelling geen doorgang vinden.

56

2007
N.B. Op 20 en 24 september en 3 en 9 oktober werden respectievelijk in
Barneveld, in Woerden, in Doetinchem en in Geldermalsen
conferenties (workshops) gehouden over het onderwerp ‘Maak werk
van uw budgetrecht’, in het kader van het Actieprogramma Lokaal
Bestuur. Deze conferenties werden georganiseerd in samenwerking
met de VNG afdeling Gelderland.

57

2007
N.B. Op 10 oktober werd te Houten in samenwerking met de landelijke
VNG een themabijeenkomst gehouden over het opstellen van een
gemeenschappelijke woonvisie: ‘Van woonvisie tot prestatieafspraken’.

58

2007
N.B. De najaarsvergadering stond in het teken van het thema ‘De wondere
wereld van het web’.

59

2007
N.B. De bijeenkomst met drie workshops op 12 december te Amersfoort
stond in het teken van de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening (nWro.
invoering m.i.v. 1 juli 2008). Het thema was ‘Wat gebeurt er als u niets
doet?’

50

60

2008
N.B. Op 5 en 26 maart en nadien op 21 november vonden respectievelijk te
Soest en te IJsselstein en Zevenaar zogeheten ‘miniconferenties’
(workshops) plaats die als thema hadden: ‘Omgaan met de media’, in
het kader van het Actieprogramma Lokaal Bestuur. Deze conferenties
waren speciaal georganiseerd voor raads- en commissieleden.

61

2008
N.B. De voorjaarsvergadering stond in het teken van het thema
“Jeugdbeleid en Jeugdzorg”.

62

2008
N.B. Op16 april, 27 mei en 18 juli vonden respectievelijk te Beuningen, te
Ermelo en te Dronten zogeheten ‘miniconferenties’ (workshops)
plaats die als thema hadden ‘Omgaan met de Media’, in het kader van
het Actieprogramma Lokaal Bestuur. Deze conferenties voor raads- en
commissieleden werden georganiseerd in samenwerking met de VNG
afdeling Flevoland.

63

2008
N.B. De Utrechtse Commissiedag vond voor het eerst plaats op 16 juni.
Tijdens dit soort dagen vond terugkoppeling plaats van Utrechtse
bestuurders, die binnen de landelijke VNG een bestuursfunctie
bekleedden of lid waren van een door de landelijke VNG ingestelde
commissie. Commissiedagen werden enkel in de provincie Utrecht
georganiseerd.

64

2008
N.B. In navolging van een initiatief in Noord- en Oost-Nederland werden
op 23 juni, 24 september en 8 oktober, respectievelijk te Nieuwegein,
te Apeldoorn en in Almere pilotbijeenkomsten georganiseerd onder
het thema ‘Wat te doen met Rekenkamerrapporten?’, in het kader van
het Actieprogramma Lokaal Bestuur in samenwerking met de VNGafdelingen Gelderland en Flevoland.

65

2008
N.B. Op 25 juni vond in het Provinciehuis te Utrecht een bijeenkomst plaats
over de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (nWro) over het thema ‘Aan
de slag met de nieuwe wet op de Ruimtelijke Ordening’. Deze
bijeenkomst werd georganiseerd samen met het Ministerie van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) en
de Provincie Utrecht.
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66

2008
N.B. In samenwerking met de provincie Utrecht werd op 15 september in
het Provinciehuis te Utrecht een bijeenkomst georganiseerd over het
thema ‘Wet voorkeursrecht Gemeenten’ (WVG).

67

2008
N.B. De bijeenkomst van wethouders van Sociale Zaken, Werk & Inkomen
vond plaats op verzoek van de landelijke VNG. De afdeling Utrecht
organiseerde de bijeenkomst te Amersfoort op 18 september. Naar
aanleiding van de opgedane ervaringen werd in 2009 bezien of een
dergelijke bijeenkomst voor herhaling vatbaar zou zijn. De
onderwerpen voor de bijeenkomst op 18 september 2008 werden door
de deelnemers vooraf aangedragen.

68

2008
N.B. De themamiddag op 8 oktober te Utrecht had tot onderwerp
‘Duurzaam inkopen’. De bijeenkomst was georganiseerd in
samenwerking met de landelijke VNG.

69

2008
N.B. Tijdens de najaarsvergadering stond het thema ’Midden-Nederland.
Leefbaar en Bereikbaar?’ centraal.

70

2009
N.B. De wethoudersbijeenkomst van 21 januari te Leusden had als thema
‘Wethouder zijn is een vak’. Deze bijeenkomst was georganiseerd in
het kader van het Actieprogramma Lokaal Bestuur in samenwerking
met de Wethoudersvereniging en het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

71

2009
N.B. Het voorjaarscongres vond plaats op 2 april te Montfoort en stond in
het teken van ‘Veiligheid, erop of eronder’.

72

2009
N.B. Op 24 september vond in Nieuwegein een speciale bijeenkomst plaats
met het thema: ‘Integrale handhaving: een kwestie van bestuurlijk lef.’
De themabijeenkomst werd gehouden in samenwerking met het
Regionaal Coördinatiepunt Fraudebestrijding (RCF). Negen regionale
coördinatiepunten fraudebestrijding (RCF’s) maakten deel uit van een
landelijk dekkend kennisnet voor gemeenten en andere handhavende
instanties in het sociale domein. Zij vormden het uitvoerend orgaan
van de regionale platforms fraudebestrijding.
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73

2009
N.B. Op 28 september vond te Driebergen de Utrechtse Commissiedag
plaats.

74

2009
N.B. De themabijeenkomst op 13 oktober in De Bilt stond in het teken van
de ‘Wet Gemeenschappelijke Regeling’ in het kader van het
Actieprogramma Lokaal. Bestuur. Het ALB was een gezamenlijk
project van de VNG afdelingen Gelderland en Flevoland de landelijke
VNG en het Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijkszaken
(BZK).

75

2009
N.B. Het najaarscongres teven jubileumcongres vond plaats op 5 november
te Houten en stond in het teken van het thema ‘Decentraal bestuur:
volle kracht vooruit’ en het negentigjarig bestaan van de afdeling. Zie
voor de viering van het jubileum ook inventarisnummers 296-297,
913-915 en 613.

bijzondere ledenvergaderingen
76

Agenda’s en uitnodigingen in verband met het bijwonen van een buitengewone
vergadering,
1919.

1 stuk

N.B. Bijeen te Utrecht alwaar op 12 mei 1919 G. Noordman, referendaris ter
gemeentesecretarie te Utrecht, sprak over de op handen zijnde
gemeenteraadsverkiezingen, die voor de eerste keer volgens het algemeen
kiesrecht voor mannen en vrouwen werden gehouden.

77

Stukken betreffende het bijwonen van een vergadering van de Commissie voor het
Provinciaal Wegenplan,
1919, 1921.
N.B. De eerste uitnodiging was enkel gericht aan bestuursleden. De gezamenlijke
vergadering vond plaats op 1 juni 1921 te Utrecht. De tweede uitnodiging
gericht aan de Utrechtse gemeentebesturen sprak over een nog in te stellen
commissie die het ontwerp-wegenplan nader in studie zou nemen.

—

Verslag van de vergadering van gemeentebesturen in de provincie Utrecht, belegd
in het Jaarbeursgebouw te Utrecht op 28 januari 1924,
1924.
N.B. zie: inventarisnummer 10.
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1 omslag

—

Verslag van de vergadering van vertegenwoordigers van gemeentebesturen over
een Gewestelijk Uitbreidingsplan voor een deel der Provincie Utrecht gehouden in
het stadhuis van de gemeente Utrecht 20 december 1924,
1924.
N.B. zie: inventarisnummer 10.

78

Uitnodiging, presentielijst en correspondentie met betrekking tot het bijwonen
van een spoedvergadering op 25 september 1935 omtrent de instandhouding van
een keuringsdienst van waren,
1935.

1 omslag

N.B. Bevat eveneens aanmeldingen tot het bijwonen van de vergadering. Het
verslag werd evenwel niet aangetroffen.

algemene bestuursvergaderingen
79

80

— - 81

Presentielijsten opgemaakt tijdens algemene en jaarvergaderingen,
1918-1928, 1932, 1934, 1936-1938.

1 omslag

Agenda’s, uitnodigingen, aanmeldingen en afzeggingen tot het bijwonen van
bestuursvergaderingen,
1919-1937, 1939, 1941, 1950, 1956-1963.

1 omslag

notulen,
1920-1981.

1 omslag

—

1920-1923.
N.B. zie: inventarisnummer 10.

81

1934, 1936-1939, 1941-1942, 1945, 1947-1963.
N.B. De notulen van de vergadering van 9 juni 1937 werden
evenwel niet aangetroffen.

82-84

Agenda’s en notulen,
1964-1981.

3 omslagen

N.B. Agenda’s en notulen als verzameling.

82
83
84

1964-1974
1974-1977
1978-1981
N.B. Bevat preadvies over vijf-vingertheorie van de VNG d.d. 30 mei
1980 naar aanleiding van de door Gedeputeerde Staten aan de
gemeenten toegezonden circulaires van 25 april en 5 september 1979.
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85

86-281

Stukken betreffende het overleg van de agendacommissie inzake bespreekpunten,
1986-1990.

1 omslag

Uitnodigingen, agenda’s, notulen, vergaderstukken, afsprakenlijsten,
1974-2009.

218 omslagen

86

1974 mei t/m september

87
88

1975 januari t/m mei
1975 september t/m december

89
90

1976 januari t/m juni
1976 september t/m december

91
92
93

1977 januari t/m maart
1977 april t/m september
1977 november

94
95

1978 maart
1978 april t/m december

96
97

1979 januari t/m mei
1979 augustus t/m december

98
99

1980 januari t/m mei
1980 juni t/m december

100 1981 januari t/m juli
101 1981 september t/m december
102 1982 januari t/m april
103 1982 mei t/m juni
104 1982 juli t/m december
105 1983 januari t/m maart
106 1983 mei t/m oktober
107
108
109
110

1984 april t/m juni
1984 juli t/m augustus
1984 september t/m oktober
1984 november t/m december

111
112
113
114

1985 januari t/m maart
1985 mei t/m juni
1985 augustus t/m september
1985 oktober t/m december

115
116
117
118
119

1986 februari t/m april
1986 mei t/m juli
1986 augustus t/m oktober
1986 november
1986 december
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120
121
122
123
124

1987 januari
1987 februari t/m juni
1987 juli t/m september
1987 oktober t/m november
1987 december

125
126
127
128
129
130
131
132
133

1988 januari
1988 februari
1988 maart
1988 april
1988 juni t/m juli
1988 augustus
1988 september
1988 oktober t/m november
1988 december

134
135
136
137
138
139
140
141

1989 januari t/m februari
1989 maart t/m april
1989 mei
1989 juli
1989 september
1989 oktober
1989 november
1989 december

142
143
144
145
146
147
148
149
150
151

1990 januari
1990 februari
1990 maart
1990 april
1990 mei
1990 juni
1990 juli
1990 september
1990 november
1990 december

152
153
154
155
156
157
158
159
160

1991 januari t/m februari
1991 maart
1991 april
1991 mei
1991 juni
1991 september
1991 oktober
1991 november
1991 december
N.B. Deze geplande vergadering heeft niet plaatsgevonden.
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161
162
163
164
165
166
167
168
169
170

1992 januari
1992 februari
1992 maart
1992 april
1992 juni
1992 juli
1992 september
1992 oktober
1992 november
1992 december

171
172
173
174
175
176
177
178
179

1993 januari
1993 februari
1993 maart
1993 mei
1993 juni
1993 juli
1993 september
1993 november
1993 december

180
181
182
183
184
185
186
187

1994 januari
1994 februari
1994 maart
1994 juni
1994 juli
1994 september
1994 oktober
1994 november

188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198

1995 januari
1995 februari
1995 maart
1995 april
1995 mei
1995 juni
1995 juli
1995 september
1995 oktober
1995 november
1995 december

199
200
201
202
203

1996 februari
1996 maart
1996 april
1996 mei
1996 juni
N.B. Deze geplande vergadering heeft niet plaatsgevonden.
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204
205
206
207
208

1996 juli
1996 augustus
1996 september
1996 november
1996 december

209
210
211
212
213
214
215

1997 januari
1997 februari
1997 maart
1997 april
1997 mei
1997 juni
1997 juli
N.B. Deze geplande vergadering heeft niet plaatsgevonden.

216
217
218
219

1997 september
1997 oktober
1997 november
1997 december

220
221
222
223
224
225
226

1998 januari
1998 maart
1998 april
1998 mei
1998 juni
1998 september
1998 december

227
228
229
230
231
232
233

1999 februari
1999 april
1999 mei
1999 juni
1999 september
1999 oktober
1999 november

234
235
236
237
238
239

2000 januari
2000 februari
2000 april
2000 mei
2000 juni
2000 september t/m december

240 2001 januari t/m juni
241 2001 juli t/m december
242 2002 januari t/m juni
243 2002 september t/m december
244
245
246
247

2003 maart t/m april
2003 september
2003 oktober
2003 december
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248
249
250
251
252
253

2004 januari
2004 maart
2004 april
2004 juni
2004 september
2004 november

254 2005 januari
255 2005 maart
256 2005, 22 april
N.B. Deze vergadering te Driebergen had het karakter van een
Werkconferentie, een zogenaamde hei-sessie, en had als thema
“Op weg naar het volgend millennium”. Bevat notitie ‘Positionering Paper’.

257 2005 september
N.B. Aansluitend de bestuursvergadering van 23 september werd
tijdens een bottertocht (Spakenburg) afscheid genomen van
enkele bestuurders, onder wie voorzitter L.C. Groen. Zie
ook inventarisnummer 313.

258 2005 november
259 2005 december
260
261
262
263
264
265
266
267
268

2006 januari
2006 februari
2006 april
2006 mei
2006 juni
2006 september
2006 oktober
2006 november
2006 december

269 2007 januari t/m maart
270 2007 april
271 2007 december
272
273
274
275
276
277
278

2008 januari
2008 februari t/m maart
2008 april
2008 mei t/m juli
2008 mei t/m september
2008 augustus t/m september
2008 september t/m oktober

279 2009 januari t/m maart
280 2009 juni t/m september
281 2009 oktober t/m december

59

ALGEMENE VERSLAGEN

282-286 Jaarverslagen,

5 omslagen

282 over de jaren 1919-1941, 1942-1946, 1947-1963

N.B. De jaarverslagen van 1922, 1934 en 1936 werden evenwel niet
aangetroffen. Zie voor getypte versies, gericht aan de landelijke
VNG, van de jaarverslagen 1937-1939 en 1941,
inventarisnummer 907. Zie ook voor gedrukte (verkorte) versies
– waaronder dat van 1922 – inventarisnummers 334 en 906.
Toegevoegd zijn de (herhaalde) verzoeken van de VNG inzake
toezending van jaarverslagen.

283 over de jaren 1964-1971
—

over de jaren 1972-1973
N.B. De jaarverslagen werden niet aangetroffen.

284 over de jaren 1974-1980
N.B. Het jaarverslag van 1980 werd niet aangetroffen.

285 over de jaren 1981-1999
286 over de jaren 2000-2004
N.B. Het jaarverslag over het jaar 2002 werd niet aangetroffen.
Vanaf het jaar 2005 maken de jaarverslagen deel uit van de
jaarrekeningen. Zie: inventarisnummers 612-613.
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STUKKEN VAN BIJZONDERE AARD
ORGANISME

(her)oprichting, statuten en reglementen
287

Stukken met betrekking tot de voorbereiding, de oprichting en het lidmaatschap,
1918-1931, 1934.

1 omslag

N.B. De formele oprichting vond plaats op 9 januari 1919. Het dossier bevat
naast berichten van aanmelding, eveneens voorlopige aanmeldingen c.q.
afwijzingen, maar ook opzeggingen van het lidmaatschap. Tevens zijn
de meldingen van het lidmaatschap van de landelijke en de provinciale
vereniging opgenomen vanwege het automatisme dat men bij aanmelding
tegelijk lid werd van beide verenigingen. Zie ook: inventarisnummers 7 en
90.

288

Stukken betreffende de vaststelling van de statuten,
1919-1920.

1 omslag

N.B. De correspondentie bevat het Bijvoegsel tot de Nederlandsche
Staatscourant van Vrijdag 11 Juni 1920, no. 112.

289

Correspondentie met betrekking tot de (her)oprichting,
1945-1947, 1958.

1 omslag

N.B. De levensduur van de vereniging was reglementair geëindigd op 31
december 1941. De vereniging werd opnieuw aangegaan voor een periode
van 29 jaar en 11 maanden, derhalve eindigend op 30 november 1971. De
correspondentie bevat het Bijvoegsel tot de Nederlandse Staatscourant
van Woensdag 22 October 1947, no. 204.

290

291

Stukken betreffende de voorbereiding, vaststelling en wijziging van de
statuten en het huishoudelijk reglement,
1980-2005.

1 omslag

Stukken betreffende de reactie op de wijziging van de statuten en het
huishoudelijk reglement van de landelijke VNG,
1992-1993, 2001.

1 omslag

N.B. De statuten en het huishoudelijk reglement werden vastgesteld door de
algemene vergadering te Apeldoorn op 3 juni 1992 waardoor de statuten
en het reglement uit 1982 werden vervangen. Als gevolg van de wens te
komen tot bestuurlijke vernieuwing binnen de vereniging werden de
statuten in 2001 opnieuw gewijzigd.

292

Stukken betreffende de inschrijving, het aanbrengen van mutaties en
verzoeken om aanvragen van uittreksels van de Kamer van Koophandel,
1985, 1999-2007.
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1 omslag

jubilea
293

294

Stukken betreffende de vertegenwoordiging op de receptie te Amersfoort op 1
september 1937 ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig ambtsjubileum van
J.C. graaf van Randwijck als burgemeester van Amersfoort,
1937.

2 stukken

Stukken betreffende de viering van het vijfenzestigjarig jubileum,
1984.

1 omslag

N.B. Bevat origineel Verslag over het vereenigingsjaar 1919 van de
Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten, benevens de toespraak van de
voorzitter van de afdeling uitgesproken te Zeist op 8 november 1984, J.P.
Miedema, burgemeester van Baarn.

295

Stukken betreffende de viering van het vijfenzeventigjarig jubileum te
Veenendaal,
1993-1995.

1 omslag

N.B. Bevat foto’s. Getuige één daarvan kreeg afdelingsvoorzitter J.C. Houtsma
op die dag uit handen van de Commissaris der Koningin Jhr. P.A.C.
Beelaerts van Blokland een oorkonde overhandigd. Deze ingelijste
oorkonde hangt momenteel in het VNG-Utrecht-zaaltje in het provinciehuis
Rijnsweerd (Utrecht).

296-297 Stukken betreffende de viering van het negentigjarig bestaan te Houten,
2009-2010.

2 omslagen

N.B. De najaarsvergadering van 5 november 2009 stond geheel in het teken
van het thema: ‘Decentraal bestuur: volle kracht vooruit’ en het
jubileum van de afdeling. Zie ook inventarisnummers 75, 913-915 en
613.
296 voorbereiding
297 feestelijkheden

298

Stukken betreffende de bezorging van een gedenkboek ter gelegenheid van het
negentigjarig bestaan,
2009.
N.B. Op 9 januari 2009 bestond de vereniging negentig jaar. Voor de officiële
viering van dit jubileum zie: inventarisnummers 296-297, 913-915 en 613.
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1 omslag

lezingen, voordrachten
N.B. Na 1980 werden voordrachten veelal aangetroffen als bijlagen in
de verslagen van ledenvergaderingen.

299

Stukken betreffende de organisatie van lezingen gehouden door sprekers tijdens
algemene vergaderingen,
1931, 1933, 1950, 1952, 1960-1963.

1 omslag

N.B. Van de voordrachten c.q. lezingen werden geen afschriften
aangetroffen, enkel betreffende “Een Waterleiding vraagstuk” op 9
augustus 1923 uitgesproken door B.A Verhey van het Technisch
Adviesbureau van de landelijke VNG (Amersfoort).

bestuursleden
N.B. Een overzicht van bestuursleden is bijgevoegd als bijlage 2.

300

301

302

303

304

305

Brief van M.H. Eggink aan J.J. Talsma inzake de samenstelling van het
voorlopig bestuur,
1919.

1 stuk

Correspondentie met betrekking tot de benoeming of beëindiging van de functie
van bestuurslid,
1919-1921,
1923-1924,
1928, 1931,
1935, 1938-1941,
1950-1951,
1958, 1961-1962.

1 omslag

Overzichten van het periodiek aftreden van bestuursleden,
1926-1927.

2 stukken

Correspondentie met betrekking tot de bezoldiging van de secretaris,
1935, 1937.

2 stukken

Stukken betreffende de tijdelijke waarneming als gevolg van ziekte van de
secretaris-penningmeester,
1947.

1 omslag

Brief van de kringsecretaris van de burgemeesterskring “de Vechtstreek” aan
zijn collega, burgemeester van IJsselstein, betreffende de gewenste procedure
tijdens de bestuursverkiezing op 20 juli 1949,
1949.

1 stuk
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N.B. Deze brief was van de hand van J. Huydecoper, burgemeester van
Maarsseveen, tevens van Westbroek en Achttienhoven (1934-1952),
gericht aan J. J. Abbink Spaink in diens hoedanigheid als voorzitter van de
niet bij name genoemde burgemeesterskring. Hij was op dat moment
tevens bestuurslid van de afdeling. De brief, voorzien van
commentaar, heeft hij hoogstwaarschijnlijk doorgezonden aan de
toenmalige bestuursvoorzitter.

306

Correspondentie met betrekking tot de aanwijzing van leden als vertegenwoordiger
in de Verenigingsraad,
1954, 1958, 1960.

1 omslag

N.B. De eerste vergadering van de Verenigingsraad, speciaal door de landelijke
VNG ingesteld voor huishoudelijke zaken, vond plaats op 22 december
1952 in ’s-Gravenhage. Provinciale afdelingen zonden elk een afvaardiging
van twee leden af.

307

Notitie met betrekking tot de invulling van de functie van secretaris-penningmeester,
1964.

1 stuk

N.B. Deze aantekeningen werden opgesteld door vertrekkend secretarispenningmeester G.S. de Rooij (Jutphaas) ten behoeve van aankomend
secretaris-penningmeester D. van Manen (Veenendaal).

308-310 Stukken betreffende de samenstelling van het bestuur,
1976-2006, met hiaten.

3 omslagen

308 1976-1979
309 1980-1990
310 1991-2006

311-313 Stukken betreffende afscheidsbijeenkomsten bestuursleden,
1991-2005, met hiaten.

3 omslagen

311 1991-1997
312 1998-2000
313 2001-2005

314

Stukken betreffende de herdenking van de heer J.P. Miedema tijdens de
najaarsvergadering van 24 november 1994,
1994.
N.B. Miedema was tussen april 1979 en april 1987 afdelingsvoorzitter. Voor
de najaarsvergadering, zie: inventarisnummer 20.

64

1 omslag

315

Reacties op het aftreden van J.A. van Halteren als wethouder van gemeente
Zeist en op de benoeming van mevrouw M.D. de Boer-Beetra als wethouder
in Buren (Gld.),
1994-1996

2 stukken

N.B. Op 11 juli 1994 nam de gemeenteraad van Zeist een motie van afkeuring
aan waarna wethouder Van Halteren zijn functie onmiddellijk neerlegde.
Mevr. De Boer was lid van de VNG afdeling Gelderland.

activiteiten- en werkplannen
316

Stukken betreffende het opstellen van een activiteitenplan (1995) en de
totstandkoming van het Werkplan 2002,
1995, 2002.

1 omslag

N.B. Zie ook: inventarisnummer 614.

317

318

Stukken betreffende de totstandkoming van en de reacties van gemeenten op
de notitie “VNG afdeling Utrecht op weg naar het volgend millennium”,
1997-1999.

1 omslag

Stukken betreffende de inventarisatie van activiteiten ten behoeve van het
opstellen van een werkplan,
2001.

1 omslag

N.B. Zie ook: inventarisnummer 614.

commissies
319

—

Stukken betreffende de instelling van de commissie ter vereenvoudiging
van voorschriften in de provincie om redenen van efficiëntie en bezuiniging,
1922.
Stukken betreffen de Provinciale Utrechtse Welstands-Commissie (PUWC).
N.B. zie: inventarisnummer 859 en verder.

betrekkingen tot andere lichamen, organen

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (‘s-Gravenhage)
—

Correspondentie,
1918-1944, met hiaten.
N.B. zie: inventarisnummer 907.

65

1 omslag

320

—

Correspondentie inzake de oprichting van de Afdeling Utrecht,
1919.

1 omslag

Correspondentie betreffende het (automatisch) lidmaatschap van de landelijke
vereniging.
1918-1931, 1934.
N.B. zie: inventarisnummer 287.

321

Stukken betreffende de rapportage van punten van bespreking tijdens de
jaarvergadering 1920 gericht aan het bestuur van de landelijke VNG ter
voldoening aan art. 19 van het eigen reglement,
1920.

1 omslag

NB. Voor een vergelijking met de notulen van deze jaarvergadering, zie:
inventarisnummers 10 en 907. Bevat specifieke verzoeken gericht aan
de Directie inzake te volgen procedures.

322-332 Correspondentie, uitnodigingen, agenda’s en verslagen met betrekking tot
deelneming aan de vergaderingen te ’s-Gravenhage tussen vertegenwoordigers
van de besturen der provinciale afdelingen en de landelijke vereniging,
1920-1963.
N.B. zie ook: Inventaris van het archief van de Vereniging Nederlandse
Gemeenten (VNG), (1908) 1910-1989 (1990), i.h.b.
inventarisnummers 7500-7522.
322 1920-1924, 1926, 1928, 1930, 1932-1935
323 1936-1941
324 1946-1963
N.B. Bevat de inleiding, getiteld “De positie van de afdelingen van de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten”, uitgesproken door mr
A. Kleijn, voorzitter van de Vereniging van Drentse Gemeenten,
tijdens de algemene ledenvergadering van die afdeling op 24september 1957.
—

1964-1985
N.B. Verslagen over deze jaren werden niet aangetroffen.

325
326
327
328
329
330
331
—

1986-1987
1988-1989
1990
1991-1992
1993-1994
1995-1996
1997-1998
1999-2008
N.B. Verslagen over deze jaren werden niet aangetroffen.

332 2009
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11 omslagen

333

Stukken betreffende de advisering van de landelijke VNG inzake de
wenselijkheid tot de opheffing van zogeheten schattingscommissies,
1922.
2 stukken

334

Correspondentie met betrekking tot de aanlevering van (beknopte) mededelingen
ten behoeve van het jaarverslag van de landelijke VNG,
1922-1923.

1 omslag

N.B. Bevat een afschrift van het jaarverslag 1922. Voor de uiteindelijke
gedrukte versie, zie: inventarisnummer 906.

335

336

337

Stukken betreffen de bijdrage aan de huldeblijken naar aanleiding van het
tienjarig en het vijfentwintigjarig bestaan van de landelijke VNG,
1922, 1937.

1 omslag

Brief aan de landelijke VNG met het verzoek om een modelverordening,
regelende de vergoeding voor de aanleg en het bezit van buizen en leidingen in
gemeentegrond,
1923.

1 stuk

Stukken betreffende de aanlevering van gegevens ten behoeve van het preadvies
van prof. [F.G.] Scheltema voor het Internationaal Congres van Administratieve
Wetenschappen in Parijs,
1927.

1 omslag

N.B. Het preadvies handelde over de sterk toegenomen ontwikkeling van de
intercommunale, provinciale en gemeentelijke elektriciteits-, gas- en
waterleidingbedrijven.

338

Stukken betreffende de financiële bijdrage aan de inrichting van het nieuwe
verenigingsgebouw aan de Paleisstraat 5 in ‘s-Gravenhage (opening 4 juni 1930),
de vieringen van het ambtsjubileum en het afscheid van N. Arkema (1893-1977),
en de feestelijkheden rond het veertigjarig bestaan van de landelijke VNG,
1929-1931, 1946, 1951, 1960.

1 omslag

N.B. Bevat tevens een dankbrief van de scheidende VNG-directeur H.Th. Klein
(1931). Directeur N. Arkema vierde op 24 mei 1946 het feit dat hij 25 jaar
was verbonden aan de landelijke vereniging. Hij zou afscheid nemen op 19
december 1960.

339

340

Stukken betreffende het voorstel van de gemeente Wijdenes te komen tot een
officiële kandidaatstelling voor een bestuurszetel in de landelijke VNG door de
provinciale afdelingen én door afzonderlijke gemeenten en de benoeming van
Utrechtse leden in het bestuur van de landelijke VNG,
1930, 1963.

1 omslag

Rapport van de landelijke VNG inzake uitkeringen per inwoner, per gemeente
en per provincie uit het Gemeentefonds,
1932.

1 omslag

67

341

Stukken betreffende de deelneming van enkele gemeenten aan een landelijke
VNG-bijeenkomst over het wetsontwerp noodlijdende gemeenten,
1933.

2 stukken

N.B. De bijeenkomst te Utrecht vond plaats op 24 oktober 1933 waar op
aanwijzing van de afdeling drie noodlijdende gemeenten uit de provincie
werden uitgenodigd.

342

343

Stukken betreffende het overleg tussen de landelijke VNG en de provinciale
afdelingen inzake de luchtbescherming en betreffende de ongevallenverzekering
voor luchtbeschermingspersoneel en een uitnodiging tot het bijwonen van een
oefening in ‘luchtbescherming’ in IJsselstein,
1934, 1939-1941.

1 omslag

Brief van de landelijke VNG met het verzoek mee te werken aan een betere
planning van jaar-, algemene en afdelingsvergaderingen op verzoek van de
Nederlandse Bond van Gemeente-ambtenaren (NBG) ter voorkoming van
‘dubbele’ afspraken,
1936.

1 stuk

N.B. Den Nederlandschen Bond van Gemeente-ambtenaren was opgericht in
1893.

344

Stukken betreffende de viering van het vijfentwintigjarig bestaan van de
landelijke VNG,
1936-1937.

1 omslag

N.B. Deze gelegenheid werd aangegrepen om per provinciale afdeling
aan ledenwerving te doen onder nog niet-toegetreden gemeenten. In
Utrecht waren op het moment van de eerste initiatieven (22 mei 1936)
Haarzuilens, Hoenkoop, Jaarsveld, Lopik, Polsbroek, Veldhuizen en
Willige Langerak geen lid van de landelijke en provinciale afdeling van
de VNG. De gemeenten van welke de naam is onderstreept, waren in het
verleden al wel lid geweest. Hieraan is toegevoegd de circulaire van de
VNG gericht aan alle gemeenteraden (’s-Gravenhage, 22 mei 1936) ter
aankondiging van het 25-jarig bestaan en de daaraan gekoppelde
wervingsactie onder niet-leden.

345

Stukken betreffende het doen uitgaan van gelukwensen, het vervullen van
representatieve verplichtingen verband houdend met jubilea etc. van
bestuurders van de landelijke VNG,
1937, 1960-1961.
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1 omslag

346

Stukken betreffende de berichtgeving op last van de Commissaris voor
niet-commerciële Verenigingen en Stichtingen publiekrechterlijke verenigingen
dat zij dienen te ressorteren onder de Verordening no.145/1940 betreffende nietcommerciële verenigingen,
1941.

3 stukken

N.B. Hieraan is toegevoegd de VNG-circulaire, ’s-Gravenhage, 23 september
1941.

347

348

Stukken betreffende de opgave aan de landelijke VNG inzake de financiële
regeling tussen de provincie en de gemeenten van het onderhoud van wegen is
geregeld,
1947-1948.

1 omslag

Stukken betreffende de advisering aan de landelijke VNG zitting te nemen in de
door het provinciaal bestuur van Utrecht in het leven geroepen Commissie
Afvalwaterzuivering Utrecht,
1953.

1 omslag

N.B. Een afschrift van het advies van de afdeling werd niet aangetroffen.

349

Rapport uitgebracht naar aanleiding van het door de Vereniging van Zeeuwse
Gemeenten bij de landelijke VNG aan de orde gestelde probleem betreffende het
bezit en de aanleg van leidingen in openbare wegen,
1955.

1 stuk

N.B. Afschriften van de bijlagen werden niet aangetroffen.

350

Stukken betreffende de aanbieding van (archief)bescheiden aan de landelijke
VNG verbandhoudend met het aangaan van een stedenband (jumelage) ter
bevordering van Europese eenheid en de integratie tussen de gemeenten Lezoux
gelegen in de Puy de Dôme (Fr.) en Lopik,
1956.

2 stukken

N.B. De officiële plechtigheid vond plaats op 8 september 1956.

351

Stukken betreffende de reorganisatie van de landelijke VNG-commissie voor
Sociale Zaken en Maatschappelijk Werk en de benoeming van A.P.G. van
Koningsbruggen, wethouder te Utrecht, als gedelegeerde namens de afdeling,
1957-1958.

69

1 omslag

352-359 Stukken betreffende de deelneming in het bestuur en in commissies van de
landelijke VNG,
1964-2002.

8 omslagen

352 1964-1981
353 1982-1985
354 1986-1987
N.B. Bevat een bijdrage aan de viering van vijfenzeventigjarig bestaan
bestaan van de landelijke VNG 2-3 juni 1987 en stukken
betreffende het tweedaags congres in de congrescentrum de RAI
te Amsterdam dat als thema had “Eenheid in verscheidenheid”.
355
356
357
358
359

1988
1991
1992-1993
1994-1998
1999-2002

360-361 Stukken betreffende de inventarisatie van de belangstelling onder Utrechtse
bestuurders voor een plaats in één of meerdere commissies van de landelijke
VNG,
1998, 2002.

2 omslagen

360 1998
361 2002

362

—

Voordracht mr. J.G.H. Krajenbrink, burgemeester van Woudenberg, als lid van
van het Algemeen Bestuur “nieuwe stijl”,
2001.

1 omslag

Stukken betreffende de reactie op het verzoek van de VNG prioriteiten aan te
dragen voor het Project voorbereiding van de kabinetsformatie 2002 en de
gemeenteraadsperiode 2002-2006.
2001-2002.
N.B. zie: inventarisnummer 640.

363-367 Stukken betreffende de voordracht van kandidaten ten behoeve van
invulling van (tussentijdse) vacatures in de bestuurlijke organisatie van de
landelijke VNG,
2004, 2006-2007.
363
364
365
366
367

2004, 2006 februari-maart
2006 april-mei
2007
2008
2009

70

5 omslagen

provinciale afdelingen van de VNG
—

Correspondentie, uitnodigingen, agenda’s en verslagen met betrekking tot
deelneming aan de vergaderingen te ’s-Gravenhage tussen vertegenwoordigers
van de besturen der provinciale afdelingen en de landelijke vereniging,
1920-1963.
N.B. zie: inventarisnummers 322-324.

368

—

Correspondentie met andere (nog op te richten) provinciale afdelingen,
1920-1921, 1923, 1927-1928, 1934, 1942, 1968-1969.

1 omslag

Stukken betreffende het overleg tussen de landelijke VNG en de provinciale
afdelingen inzake de luchtbescherming en betreffende de ongevallenverzekering
voor luchtbeschermingspersoneel en een uitnodiging tot het bijwonen van een
oefening in ‘luchtbescherming’ in IJsselstein,
1934, 1939-1941.
N.B. zie: inventarisnummer 342.

369

Stukken betreffende het bijwonen van de jubileumvergadering van de
Vereniging van Zeeuwse Gemeenten,
1954.

3 stukken

N.B. De viering van het vijfentwintigjarig bestaan vond plaats te Middelburg op
20 oktober 1954.

370

Stukken betreffende het overleg met de Vereniging van Noord-Hollandse
Gemeenten, de Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten en de VNG afdeling Gelderland,
1995-1997.
1 omslag

371-375 Stukken betreffende het regulier overleg van de (adjunct-)secretarissen
van de provinciale afdelingen,
1992-2004.
371
372
373
374
375

5 omslagen

1992-1993
1994-1995
1996-1997
1998-2000
2001-2004

376-378 Stukken betreffende de besprekingen van de provinciale afdelingen met het
bestuur van de landelijke VNG,
1984-1986, 1999-2000, met hiaten.
376 1984-1986
377 1999
378 2000
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3 omslagen

379

380

Stukken betreffende bijeenkomsten in het kader van taak en positie van de
provinciale afdelingen,
1977-1990.

1 omslag

Stukken betreffende de positie van en relatie met de landelijke VNG,
2004-2005.

1 omslag

(Gedeputeerde) Staten van de provincie Utrecht

381-390 Stukken betreffende besprekingen met Gedeputeerde Staten van de
provincie Utrecht,
1982-2005.

10 omslagen

N.B. zie: ook inventarisnummer 16, nota bene.

381
382
383
384
385
386
387
388
389
390

391

1982-1985
1986-1987
1988-1990
1991
1992-1993
1994-1995
1996-2000
2001
2002
2003-2005

Stukken betreffende het Klein en Groot Bestuurlijk Overleg met de provincie
Utrecht,
2008-2009.

1 omslag

N.B. In 2008 werd het periodiek overleg met het provinciaal bestuur opnieuw
leven ingeblazen.

392

Stukken betreffende de voorbereiding en totstandkoming van het Manifest van
de Utrechtse gemeenten ten behoeve van de nieuwe Staten van Utrecht 20072011,
2006-2007.
N.B. Het manifest werd vastgesteld op 16 maart 2007.
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1 omslag

393

Stukken betreffende de voorbereiding van de samenwerkingsagenda met de
Provincie Utrecht,
2007-2008.

1 omslag

N.B. In aanloop naar de provinciale verkiezingen 2007 deed het afdelingsbestuur
een oproep aan alle colleges van B&W om “input” te leveren voor een
manifest van Utrechtse gemeenten, als basis voor het overleg met het nieuwe
provinciebestuur. Op basis van hun bijdrage werd het ‘Manifest van de
Utrechtse gemeenten voor de nieuwe Staten van Utrecht’ tot stand. Op 26
februari 2007 werd hierover gedebatteerd met de lijsttrekkers van alle
partijen die aan de statenverkiezingen meededen.

394-395 Stukken betreffende de vaststelling van de samenwerkingsagenda 2008
met de provincie Utrecht,
2008.

1 omslag,
1 doosje

N.B. Het Manifest resulteerde in 33 bestuurlijke samenwerkingsagenda’s,
waar onder op 19 februari 2008 de provincie, 29 gemeenten, de
samenwerkingsverbanden Bestuur Regio Utrecht (BRU), UtrechtZuidoost, Utrecht-West en de afdeling Utrecht hun handtekening
zetten.
394 2008
395 1 doosje (puzzel).

396

Stukken betreffende de deelneming aan het overleg tussen de
gemeentesecretarissen en de provinciesecretaris,
2008-2009.

1 omslag

N.B. Aan dit halfjaarlijks overleg werd deelgenomen door de
bestuurlijk en ambtelijk secretaris van de afdeling.

vertegenwoordiging in andere lichamen, organen
algemeen
397-403 Overzichten van vertegenwoordiging in raden, commissies en
overlegorganen,
1981-2003.
397
398
399
400
401
402
403

1981-1987
1988-1990
1991-1994
1995-1997
1998, lijsten
1998-2001, correspondentie
2002-2003

73

7 omslagen

—

Stukken betreffende de inventarisatie van de belangstelling onder Utrechtse
bestuurders voor een plaats in één of meerdere commissies van de landelijke VNG,
1998, 2002.
N.B. zie: inventarisnummers 360-361.

404
N.B. Dit nummer is komen te vervallen.

gemeentelijke organisatie
405

Stukken betreffende de deelneming in het Regionaal Coördinatiecollege voor
Openbare Werken,
1983-1984.

1 omslag

N.B. zie ook: inventarisnummer 451.

gemeenteadministratie
406

407

Stukken betreffende de deelneming in de Werkgroep Rijbewijzen,
1986-1988.

1 omslag

Stukken betreffende de deelneming in de Werkgroep financiële gevolgen
schade aan rioleringen,
1989-1992.

1 omslag

belangen gemeentepersoneel
408

Stukken betreffende de oprichting en de vertegenwoordiging in het bestuur en
in de geschillencommissie van de gemeenschappelijke regeling Instituut
Ziektenkostenvoorziening Ambtenaren te Utrecht (IZA),
1952-1963.

1 omslag

N.B. Het Centraal Orgaan inzake gemeenschappelijke behandeling van
gemeentelijke personeelsaangelegenheden bevorderde navolging van het
initiatief van de Vereniging van Limburgse Gemeenten. Zie ook
inventarisnummer 411.

409-410 Stukken betreffende de deelneming in de Bestuursschool Utrecht,
1964-1989.
409 1964-1980
410 1981-1989
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2 omslagen

411-412 Stukken betreffende de deelneming in de Commissie van Beroep
I.Z.A.(IZA),
1965-1993.

2 omslagen

411 1965-1990
N.B. Bevat de notitie Brede Overleggroep (incl. reacties) inzake de
toekomst van de IZA ‘s.

412 1991-1993

openbare orde en veiligheid
413

414

Stukken betreffende de deelneming in de Provinciale adviescommissie Politie,
1981-1990.

1 omslag

Stukken betreffende de deelneming in het bestuur van het Regionaal Orgaan
Verkeersveiligheid,
1993-1995.

1 omslag

N.B. Bevat verslagen.

415

416

Stukken betreffende de deelneming in de Projectgroep Coördinatie en
Calamiteitenbestrijding,
1999-2002.

1 omslag

Stukken betreffende de aanstelling van ambassadeurs in het kader van het
project Slagen voor Veiligheid van de landelijke VNG,
2002, 2005.

1 omslag

verkeer en vervoer
417

Stukken betreffende de deelneming in het bestuur van de PTT–Kamer in de
provincie Utrecht,
1983-1990.

1 omslag

N.B. Volgens het zogeheten Besluit PTT-Raad geschiedt een (her)benoeming
door de Minister van Verkeer en Waterstaat op aanbeveling van
Gedeputeerde Staten in de provincie waarin het ressort van de PTT-Kamer
gelegen is.

418

Stukken betreffende de deelneming in het Regio-team invoering nieuwe
Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV),
1990-1993.
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1 omslag

419

Stukken betreffende de deelneming in de Provinciale Herverdelings-Commissie,
1991-1993.

1 omslag

N.B. Namens de afdeling was A.J. Uitterlinden, directeur Openbare Werken,
als lid toegevoegd aan deze commissie voor herverdeling van het
wegbeheer.

economie
420

Verslagen en stukken betreffende de vertegenwoordiging in de Stichting
Waarborginstituut voor de Tuinbouw in Utrecht,
1955-1960.

1 omslag

N.B. De akte van stichting werd verleden te Utrecht op 11 maart 1957. Bevat
jaarverslagen over de periode 1957-1960.

421

Stukken betreffende de deelneming aan de Commissie van Advies inzake de
drinkwatervoorziening van super-onrendabele percelen,
1960-1961.

1 omslag

N.B. Op 20 december 1960 was door Provinciale Staten van Utrecht vastgesteld
de Regeling betreffende bijdragen ten behoeve van de
drinkwatervoorziening van super-onrendabele percelen.

422

423

Stukken betreffende de deelneming in het Algemeen Bestuur Regionaal
Dienstverleningscentrum Kleinbedrijf,
1977-1990.

1 omslag

Stukken betreffende de deelneming in de Werkgroep Sociaal-Economisch
Onderzoek,
1983-1990.

1 omslag

424-425 Stukken betreffende de deelneming in Provinciale Commissie Beheer
Landbouwgronden,
1983-1995.2 omslagen
424 1983-1990
425 1991-1995

426-427 Stukken betreffende de deelneming in de Stuurgroep Promotie en
Acquisitiebeleid,
1984-1995.
426 1984-1990
427 1991-1995
N.B. Bevat verslagen 1991-1993, 1995. De Stuurgroep werd opgeheven per
1 januari 1998 en omgezet in de Stuurgroep Economische Ontwikkeling.
76

2 omslagen

428-429 Stukken betreffende de deelneming in het Provinciaal Overleg– en
Adviesorgaan op Sociaal-Economisch terrein (OASE),
1987-1995

2 omslagen

428 1987-1990
429 1991-1995

430

Stukken betreffende de voordracht door het bestuur van drie kandidaten voor
de Raad van Commissarissen van de N.V. Regionale Energie Maatschappij
Utrecht (NV REMU),
1990-1991.

1 omslag

N.B. Op 6 september 1989 hadden de Provinciale Staten van Utrecht
ingestemd met de fusie van een aantal energiedistributiebedrijven in de
NV REMU die op 1 januari 1992 zijn beslag zou krijgen.

431-432 Stukken betreffende de deelneming in het Overleg Landbouw Organisaties,
1990-1993.

2 omslagen

N.B. De afdeling beheerde het secretariaat.
431 1990
432 1991-1993

433

434

Stukken betreffende de deelneming in de Werkgroep Sociaal–Economische
Ontwikkeling,
1991-1994.

1 omslag

Stukken betreffende de deelneming in het bestuur van het Regionaal Instituut
Midden–Kleinbedrijf,
1991-1997.

1 omslag

N.B. Het regionaal instituut werd opgeheven op 1 augustus 1998.

435-436 Stukken betreffende de deelneming in het Bestuurlijk Overleg
Reconstructie Concentratiegebied-Oost (BORCO),
1998-2002.
N.B. Het betrof de herstructurering van de varkenshouderij in de provincie
Utrecht.
435 1998-2000
436 2001-2002
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2 omslagen

437

438

Correspondentie en stukken betreffende de voordracht van een vertegenwoordiger
namens de Utrechtse gemeenten in het Comité van Toezicht Leader + voor het
toezicht op de uitvoering van het door de Europese Commissie vastgestelde
programma 2000-2006, communautair initiatief voor plattelandsontwikkeling
Leader + regio Randstad,
2000-2005.

1 omslag

Correspondentie en stukken betreffende de voordracht van een vertegenwoordiger
namens de Utrechtse gemeenten in het Comité van toezicht EDP-Oost (-Nederland),
2001.

1 omslag

N.B. Medio 2000 was een vijftal bestaande steunprogramma’s in OostNederland van de Europese Commissie samengevoegd tot Europees
steunprogramma Doelstelling 2 voor Oost-Nederland (EDP-Oost).
Europese regelgeving schreef voor dat er een comité van toezicht diende
te worden samengesteld als algemeen toezichthouder. De gemeenten
Amerongen, Leersum, Leusden, Maarn, Renswoude, Rhenen en
Woudenberg werden tot Oost-Nederland gerekend.

439

Correspondentie en stukken betreffende de voordracht van een vertegenwoordiger
namens de Utrechtse gemeenten in de Stuurgroep Bestuursovereenkomst
Landelijke Ontwikkeling Windenergie (BLOW),
2003.

1 omslag

N.B. Bevat Plan van Aanpak Windenergie in de provincie Utrecht voor de periode
2002-2010, vastgesteld door Gedeputeerde Staten op 9 juli 2002.

werkgelegenheid
440

Stukken betreffende aanwijzing van een vertegenwoordiger in de provinciale
commissie van werkgelegenheid (PCW),
1951.

1 omslag

N.B. De burgemeester van Veenendaal, A. Bakker, werd voorgedragen zitting te
nemen in de PCW, die op verzoek van het Rijk door de provincie Utrecht
was ingesteld.

441

442

443

Stukken betreffende de deelneming in de Regionale Raad voor de Arbeidsmarkt,
1981-1986.

1 omslag

Stukken betreffende de deelneming in het Overleg Arbeidsplaatsenregister
1983-1985.

1 omslag

Stukken betreffende de deelneming in de Regionale Toetsingscommissie
Werken met behoud van Uitkering,
1983-1990.

1 omslag

78

444

Stukken betreffende deelneming in het overleg van het College voor
Arbeidszaken,
1994-1998.

1 omslag

woningbouw, volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
445

Stukken betreffende de deelneming in de commissie voor de bestudering en
uitwerking van een gewestelijk uitbreidingsplan voor Oostelijk-Utrecht,
1924-1926.

1 omslag

N.B. Op voorstel van J.P. Fockema Andreae, burgemeester van Utrecht, werd
het vraagstuk door de afdeling in studie genomen. Het gebied stond ook
wel bekend onder de naam ‘de Stichtsche Lustwarande’ en omvatte de
gemeenten Amersfoort, Baarn, De Bilt, Bunnik, Doorn, Driebergen,
Leersum, Leusden en Maarn, Maartensdijk, Rijsenburg, Soest, Utrecht,
Woudenberg en Zeist.

446

Stukken betreffende de deelneming in de commissie van advies inzake de
regeling van de bebouwing in de provincie Utrecht,
1933, 1936.

1 omslag

N.B. De commissie werd in 1936 ingesteld door Gedeputeerde Staten van de
provincie Utrecht om van advies te dienen met betrekking tot de
uitvoering van de Woningwet. De drie zittinghebbende burgemeesters
vertegenwoordigden gezamenlijk de Utrechtse gemeenten.

447

Stukken betreffende de aanstelling van een vertegenwoordiger in de commissie
voor uitbreidingsplannen en andere stedenbouwkundige regelingen,
1945-1949.

1 omslag

N.B. De commissie werd in 1945 ingesteld als onderdeel van de Provinciale
Planologische Dienst (PPD).

448

Correspondentie met betrekking tot de aanwijzing van leden als
commissaris in de N.V. Bouwkas Noord-Nederlandse Gemeenten,
1954-1955.

1 omslag

N.B. In de loop der jaren was het gebruikelijk geworden dat VNG-afdelingen
een voordracht indienden ten behoeve van de benoeming van
commissarissen.

449

450

Stukken betreffen de vertegenwoordiging in de raad van commissarissen van
het Bouwfonds,
1961.

1 stuk

Stukken betreffende de deelneming in de Provinciale Adviescommissie
Rijkssteun Woningbouw,
1970-1982.

1 omslag

79

451

Stukken betreffende de deelneming in het Regionaal Coördinatiecollege voor
Openbare Werken,
1976.

1 omslag

N.B. zie ook: inventarisnummer 405.

452-453 Stukken betreffende de deelneming in de Provinciale Karteringscommissie,
1976-1993.

2 omslagen

452 1976-1990
N.B. Bevat verslagen.

453 1991-1993

454

Stukken betreffende de deelneming in de Provinciale Planologische Commissie,
1983-1990.

1 omslag

N.B. zie ook: inventarisnummer 463.

455-456 Stukken betreffende de aanwijzing van een contactpersoon inzake de
discussie rond de deregulering op de beleidsterreinen ruimtelijke ordening,
milieubeheer en (woning)bouwregelgevingen en de instelling van
dereguleringszones,
1983-1990.

2 omslagen

455 1983-1985
456 1986-1990

457-458 Stukken betreffende de deelneming in de Provinciale
Stadsvernieuwingscommissie (PPC),
1983-1998.

2 omslagen

457 1983-1991 februari
458 1991 maart-1998

459

460

461

Stukken betreffende de deelneming in de Werkgroep Regionaal Bosplan,
1984-1989.

1 omslag

Stukken betreffende de deelneming in en de rapportage van de ambtelijke
Werkgroep ter bestudering van de werking van de Vijf Vinger Theorie (VVT),
1985.

1 omslag

Stukken betreffende de deelneming in de Provinciale Huisvestingscommissie,
1985-1990.

1 omslag

80

462

—

Stukken betreffende de deelneming in de Provinciale
Volkshuisvestingcommissie,
1990, 1993.

2 stukken

Stukken betreffende de deelneming in het samenwerkingsverband
DIGITOP–Utrecht/GBKN,
1992-2003.
N.B. zie: inventarisnummers 636-638.

463

Correspondentie en stukken betreffende de aanwijzing van een
vertegenwoordiging namens de Utrechtse gemeenten in en verslagen van
vergaderingen van de Provinciale Planologische Commissie (PPC),
1992, 2004-2006.

1 omslag

N.B. zie ook: inventarisnummer 454.

464

465

Stukken betreffende deelneming in het Provinciaal Overleg Vastgoed Utrecht,
1994-1996.

1 omslag

Correspondentie en stukken betreffende voordracht van een gemeentelijke
vertegenwoordiger namens de Utrechtse gemeenten in de Provinciale
Commissie Landelijk Gebied (PCLG),
1996-2005.

1 omslag

N.B. Op 7 mei 1996 werd de PCLG geïnstalleerd door Gedeputeerde Staten
van Utrecht. Zie ook inventarisnummer 471.

466

467

Stukken betreffende de deelneming in de bestuurlijke commissie en in de
Reconstructiecommissie Gelderse Vallei en Utrecht-Oost,
2000.

1 omslag

Agenda’s en notulen van vergaderingen van en stukken betreffende de
voordracht van een vertegenwoordiger namens de Utrechtse gemeenten in de
bestuurlijke begeleidingscommissie van de Reconstructie Gelderse Vallei
Utrecht-Oost,
2002-2006.

1 omslag

N.B. In de provincie Utrecht maakte het project ook deel uit van de Regionale
Activiteiten Agenda’s en Milieu (samenwerkingsprogramma’s tussen
provincie en gemeenten).

468

Stukken betreffende de deelneming in de Reconstructiecommissie Gelderse
Vallei, Utrecht-Oost,
2003-2005.
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1 omslag

469

Correspondentie en stukken betreffende de voordracht van een
vertegenwoordiger namens de Utrechtse gemeenten in de provinciale
commissie Stichting Grootschalige Basiskaart Nederland Utrecht (GBKN
Utrecht),
2003-2009.

1 omslag

N.B. Op 12 december 2003 werd de nieuwe stichting GBKN-Utrecht opgericht.

470

Agenda’s en notulen van vergaderingen van en stukken betreffende de
voordracht van een vertegenwoordiger namens de Utrechtse gemeenten in de
Reconstructiecommissie van de Stichting Vernieuwing Gelderse Valei (SVGV),
afschriften,
2005-2006.

1 omslag

N.B. De stukken werden in afschrift toegezonden aan de leden van de BBC’s. Het
meerjarenprogramma Gelderse Vallei/Utrecht-Oost 2007-2013 vloeide
voort uit de nota ‘Vitaal Platteland’ van het Ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit.

471

Correspondentie en stukken betreffende de voordracht van een vertegenwoordiger
namens de Utrechtse gemeenten in de Provinciale Commissie Leefomgeving
(PCL),
2007-2009.

1 omslag

N.B. Als gevolg van de Wet Dualisering (6 maart 2006) maakte de nieuwe
Provinciewet het noodzakelijk om de Provinciale Commissie Milieubeheer
en Waterhuishouding (PCMW) opnieuw te organiseren. Bovendien was er
een nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening (nWro). In het kader van
aanbevelingen voor een nieuwe structuur en werkwijzen werden de
commissies PCMW, de provinciale commissie landelijk gebied (PCLG) en
de provinciale plan(ologische) commissie (PPC) samengevoegd tot één
provinciale commissie (PCL). Zie ook inventarisnummers 498-499.

milieu en waterstaat
472-473 Stukken betreffende de deelneming in de Commissie Waterkwaliteitsbeheer,
1972-1988.

2 omslagen

472 1972-1983
473 1984-1988

474

475

Stukken betreffende de deelneming in de Bezwarencommissie
Grondwaterverordening,
1973-1975.

1 omslag

Stukken betreffende de deelneming in de Provinciale Raad voor Milieubeheer,
1973-1985.

1 omslag
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476

477

478

Stukken betreffende de deelneming in de Provinciale Commissie
Grondwaterbeheer,
1976-1987.

1 omslag

Stukken betreffende de deelneming in de Commissie van Advies en Bijstand
Vuilverwerking,
1977-1984.

1 omslag

Stukken betreffende de deelneming in de ambtelijke commissie
Luchtverontreiniging en Hinderwet,
1979-1981.

1 omslag

479-480 Stukken betreffende de deelneming in de Coördinatiegroep Wet Chemische
Afvalstoffen,
1979-1993

2 omslagen

479 1979-1990.
480 1991-1993
N.B. Bevat verslagen.

481

482

Stukken betreffende de deelneming in het Provinciaal Overleg Milieu,
1979-1990.

1 omslag

Stukken betreffende de deelneming in de Stuur-, Werkgroep
Randstadgroenstructuur,
1981-1989.

1 omslag

N.B. Bevat verslagen.

483

484

485

486

Stukken betreffende de deelneming in het voorlopig bestuur van de
Vuilverwijdering in de provincie Utrecht,
1982-1984.

1 omslag

Stukken betreffende de deelneming in de Provinciale ambtelijke Werkgroep
voor het Provinciaal Plan Autowrakkenverwijdering,
1982-1987.

1 omslag

Stukken betreffende de deelneming in de ambtelijke Werkgroep ter
voorbereiding van het Provinciaal Plan Verwijdering Ziekenhuisafval,
1983-1993.

1 omslag

Stukken betreffende de deelneming in de vertrouwenscommissie Reorganisatie
Eemvallei waterschappen,
1985-1989.

1 omslag
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487

Stukken betreffende de deelneming in de Commissie Nautische Bagger,
1988-1990.

488-489 Stukken betreffende de deelneming in de Commissie Water en Bodem,
1988-1991

1 omslag

2 omslagen

488 1988-1990
489 1991

490

491

492

493

Stukken betreffende de deelneming in Commissie Bodemsanering in gebruik
zijnde Bedrijfsterreinen,
1989-1990.

1 omslag

Stukken betreffende de deelneming in het Provinciaal overleg over
Milieuaangelegenheden,
1990-1991.

1 omslag

Stukken betreffende de deelneming in de Klankbordgroep van het Tweede
Provinciaal Milieubeleidsplan,
1990-1991.

1 omslag

Stukken betreffende de deelneming in de Stichting Commissie Bodemsanering In
Gebruik Zijnde Bedrijven (BSB),
1991-1993.

1 omslag

N.B. Initiatiefnemers tot de oprichting van de Stichting BSB-West (1993)
waren de Kamers van Koophandel. Namens de afdeling trad de
ambtelijk secretaris van de VNG, afdeling Zuid-Holland als waarnemer
op. Zie ook inventarisnummers 503-506.

494

Correspondentie en stukken betreffende de voordracht van een ambtelijk en
bestuurlijk vertegenwoordiger namens de Utrechtse gemeenten in de Stuurgroep
Baggerbergingsplan Utrecht,
1991-2002.

495-497 Stukken betreffende de deelneming in de Klankbordgroep Integraal
Waterbeheersplan,
1992-2000.
495 Waterbeheersplannen Amstel, Gooi en Vecht; AmsterdamRijnkanaal: Stichtse Rijnlanden; Veluwe en Vallei.
496 Ontwerpbesluiten Valei, Eem en Veluwe.
497 1998-2000

84

1 omslag

3 omslagen

498-499 Stukken betreffende de deelneming in de Provinciale Commissie voor
Milieubeheer en Waterhuishouding (PCMW),
1993-2002.

2 omslagen

498 1993-1996
N.B. Bevat verslagen.
499 1997-2002
N.B. Bevat correspondentie.

500

Stukken betreffende de deelneming in het overleg inzake bijstelling
Milieubeleidsplan op het onderdeel afvalstoffen,
1994-1995.

501-502 Stukken betreffende de deelneming in de Commissie ex. art. 28 van de
Luchtvaartwet inzake de Milieuhygiëne van de Vliegbasis Soesterberg,
1998, 1990-2002

1 omslag

2 omslagen

501 1998
502 1990-2002

503-506 Stukken betreffende de deelneming in de Provinciale Commissie
Bodemsanering Bedrijfsterreinen West (BSB West),
2001-2006.
503
504
505
506

4 omslagen

2001-2002
2002
2004-2005
2005-2006
N.B. met correspondentie

507

Correspondentie en stukken betreffende de voordracht van een
vertegenwoordiger namens de Utrechtse gemeenten in het regionaal bestuurlijk
overleg in het kader van de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water
(EKRW) in het Nederlandse deel van het stroomgebied van de rivier De Rijn,
2003-2004.
N.B. De EKRW was sinds 2000 van kracht. In 2003 was een Regionaal
Bestuurlijk Overleg (RBO) ingesteld voor o.a. Rijn-West, waarin de
Utrechtse gemeenten werden vertegenwoordigd. Het bestuurlijk overleg
vormde een platform voor het maken van afspraken over financiering, inzet
van mens en middelen.

85

1 omslag

508

Correspondentie en stukken betreffende de deelname aan de netwerkbijeenkomst
water in het stroomgebied Amstelland en stukken betreffende de voordracht van
een ambtelijk en bestuurlijk vertegenwoordiger namens de Utrechtse gemeenten
in het waterberaad Amstelland,
2003-2004, 2007.

1 omslag

N.B. De bijeenkomst te Utrecht, die in samenwerking met onder meer de
Vereniging van Noord-Hollandse Gemeeneten werd georganiseerd,
werd op 21 april 2004 geopend door de burgemeester van Houten,
C.H.J. Lamers, bestuurslid van de landelijke VNG.

volksgezondheid
509

Stukken betreffende de deelneming aan en instelling van een provinciale
Utrechtse commissie van overleg voor de Volksgezondheidszorg,
1946.

510-511 Stukken betreffende de vertegenwoordiging in de Provinciale Raad voor de
Volksgezondheid in de provincie Utrecht,
1950-1990, met hiaten.

1 omslag

2 omslagen

N.B. De Raad werd ingesteld op 20 maart 1951 en voorzag in de behoefte
van een permanent orgaan voor overleg, research en stimulatie op het
gebied van de volksgezondheid. De Raad startte zijn werkzaamheden
in mei 1953, maar werd op 11 juli 1960 vervangen door een nieuwe
raad, uitvloeisel van de nieuwe Gezondheidswet (inwerkingtreding 112-1957). De afdeling Utrecht was in de oude raad vertegenwoordigd
met twee leden, met elk hun plaatsvervanger. In de nieuwe raad
bezorgde zij de voordracht van de vertegenwoordigers van de
gemeenten. Zie ook inventarisnummer 514.
510 1950-1963
511 1986-1990
N.B. Bevat verslagen.

512

513

Stukken betreffende de voordracht van burgemeesters om zitting te nemen in
het bestuur van de Provinciale Utrechtse Vereniging tot Bestrijding der
Tuberculose (TBC),
1951.

1 omslag

Stukken betreffende de vertegenwoordiging in het bestuur van de Provinciale
Utrechtse Vereniging ter bevordering van de hygiëne van Moeder en Kind,
1959.

1 omslag

N.B. zie ook: inventarisnummer 812.

86

—

Stukken betreffende het houden van een spreekbeurt tijdens de algemene
vergadering van 18 november 1959 in Utrecht door prof. Dr J. Kloek over de
geestelijke gezondheid,
1959.
N.B. zie: inventarisnummer 802.

514

Brief betreffende het verzoek een vertegenwoordiging aan te wijzen voor de
door de Provinciale Raad voor de Volksgezondheid in de provincie Utrecht
ingestelde commissie ter bestudering van de problematiek verbonden aan de
oprichting van tehuizen voor geestelijk gestoorde bejaarden,
1962-1963.

515-516 Stukken betreffende de deelneming in het bestuur van de Provinciale
Raad voor de Volksgezondheid,
1963-1985, 1997.

1 omslag

2 omslagen

515 1963-1985
516 1997

517

Stukken betreffende de deelneming in de Provinciale Adviescommissie Wet
Ambulancevervoer,
1970-1990.

1 omslag

N.B. zie ook: inventarisnummer 537.

518-519 Stukken betreffende de deelneming in het Overleg met de provincie
Utrecht, het openbaar ministerie (OM) en de Inspectie voor
Volksgezondheid inzake diverse onderwerpen met betrekking tot het
Milieu,
1981-1986.
518 1981-1983
519 1984-1986

maatschappelijk werk, welzijn
—

Stukken betreffende de instemming met de regeling van de provinciale
subsidiering van de krankzinnigenverpleging en inzake de bereidheid een lid en
een plaatsvervangend lid te benoemen in de door de provincie Utrecht in te
stellen Provinciale Utrechtse Commissie van samenwerking inzake Voor- en
Nazorg voor geestelijk hulpbehoevenden,
1938-1939.
N.B. zie: inventarisnummer 810.
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2 omslagen

520

521

Stukken betreffende de aanwijzing van een vertegenwoordiger in het algemeen
bestuur van de Opbouwstichting voor Maatschappelijk werk in de provincie
Utrecht,
1947-1951, 1963.

1 omslag

Stukken betreffende de aanwijzing van een lid van commissie van de Stichting
voor maatschappelijk werk in de provincie Utrecht ten behoeve van een
onderzoek naar bejaardentehuizen,
1955-1958, 1963.

1 omslag

N.B. De afdeling Utrecht was eveneens vertegenwoordigd in het
stichtingsbestuur. Bevat de provinciale verordening op de bejaarden-,
verzorgings- en verpleeghuizen van 28 mei 1957.

522

Stukken betreffende de oprichting van en de vertegenwoordiging in de
Provinciale Utrechtse Revalidatie Stichting (PURS),
1956-1962.

1 omslag

N.B. De akte van stichting werd verleden te Utrecht op 13 oktober 1956.

—

Stukken betreffende de reorganisatie van de landelijke VNG-commissie voor
Sociale Zaken en Maatschappelijk Werk en de benoeming van A.P.G. van
Koningsbruggen, wethouder in de gemeente Utrecht, als gedelegeerde namens
de afdeling Utrecht,
1957-1958.
N.B. zie: inventarisnummer 351.

523

524

Stukken betreffende de vertegenwoordiging in het bestuur van de Stichting
voor Maatschappelijk Werk in de provincie Utrecht,
1963.

1 omslag

Stukken betreffende de afwijzing zitting te nemen in het bestuur van de
Stichting provinciaal sociaal charitatief centrum Utrecht,
1963.

1 omslag

N.B. De stichting beoogde een adequate opvang van buitenlandse werknemers
in de provincie Utrecht.

525

526

Stukken betreffende de deelneming in het Provinciaal Beraad
Gehandicaptenbeleid,
1967-1986.

1 omslag

Stukken betreffende de deelneming in het Provinciaal Beraad Bejaardenbeleid
1974-1990.

1 omslag
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527

528

529

530

531

532

533

534

535

Stukken betreffende de deelneming in de Provinciaal overlegorgaan
Kindercentrawerk,
1976.

1 omslag

Stukken betreffende de deelneming in de Werkgroep Sociaal-Culturele
Voorzieningen,
1976-1979.

1 omslag

Stukken betreffende de deelneming in de Provinciale Adviescommissie
Vormings–Ontwikkelingswerk Volwassenen,
1977-1986.

1 omslag

Stukken betreffende de deelneming in de Commissie voor de Bejaardenoorden
en Verzorgings – en Verpleegtehuizen,
1978-1985.

1 omslag

Stukken betreffende de deelneming in de Commissie planning bejaardenoorden,
1978-1985.

1 omslag

Stukken betreffende de deelneming in de Begeleidingscommissie wijkfunctie
bejaarden,
1983-1985.

1 omslag

Stukken betreffende de deelneming in het overleg Steunfuncties Welzijn,
1985.

1 omslag

Stukken betreffende de deelneming in de Indicatiecommissie
Bejaardenoorden,
1986-1990.

1 omslag

Stukken betreffende de deelneming in de Werkgroep Doorcentralisatie
flankerend ouderenbeleid,
1989-1991.

1 omslag

N.B. Bevat rapport.

536

537

Stukken betreffende de deelneming in de Begeleidingsgroep Discriminatie en
Racismebestrijding,
1989-1992.

1 omslag

Stukken betreffende de deelneming van wethouder drs. J. den Ouden van
Maarssen in de Provinciale adviescommissie Wet Ambulancevervoer,
1991.

1 omslag

N.B. Bevat verslagen. Zie ook inventarisnummer 517.
89

538

Stukken betreffende de deelneming in de Stuurgroep Regiovisie Jeugdzorg,
1996-2002.

1 omslag

N.B. Bevat stukken met betrekking tot de startconferentie.

539-540 Stukken betreffende de deelneming in de Stuurgroep Regiovisie Ouderenzorg,
1997-1999.

2 omslagen

539 1997-1998
540 1999

541

542

Stukken betreffende de deelneming in de Stuurgroep Regiovisie Verstandelijk
Gehandicapten,
1998-1999.

1 omslag

Stukken betreffende de deelneming in de Stuurgroep ontwikkeling regiovisie
voor mensen met een functiebeperking,
1998-2000.

1 omslag

N.B. Naar aanleiding van de ontwerp-regiovisie werd door de Afdeling Utrecht
een themabijeenkomst georganiseerd op 3 juni 1999 te Nieuwegein.

543

544

Stukken betreffende de deelneming in het Bestuurlijk Overleg Ouderenbeleid
(BOOB),
2001-2003.

1 omslag

Correspondentie en stukken betreffende de aanwijzing van een
vertegenwoordiging namens de Utrechtse gemeenten in de Stuurgroep
regiovisie Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ),
2002-2003.

1 omslag

N.B. Drie bestuurders namen zitting in de Stuurgroep, een namens de gemeente
Utrecht, en twee namens de regio’s Utrecht-West en Utrecht-Oost.
Zie ook inventarisnummer 803.

545

Correspondentie en stukken betreffende de voordracht van een
vertegenwoordiger namens de Utrechtse gemeenten in de Raad van Advies van
provinciale commissie Raad en Advies van Zorgkantoor Utrecht,
2003-2004.

1 omslag

N.B. Het Zorgkantoor Utrecht was belast met de uitvoering van de Algemene
Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) in de WZV-regio Utrecht.

546

Correspondentie en stukken betreffende de aanwijzing van een
vertegenwoordiger namens de Utrechtse gemeenten in het algemeen bestuur
van het Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen (NUZO),
2009.

90

1 omslag

onderwijs
547

548

Stukken betreffende de benoeming van (twee) vertegenwoordigers in de
adviescommissie ter bestudering van het vraagstuk van het Buitengewoon
Lager Onderwijs (BLO) en de nazorg voor zover betreft zwakzinnigen in de
provincie Utrecht,
1956-1958.

1 omslag

Stukken betreffende de deelneming in de Stuurgroep Onderzoek
Onderwijsbegeleiding Westelijk Utrecht G5,
1977-1980.

1 omslag

549-550 Stukken betreffende de deelneming in het bestuur van de Streekschool voor
Beroeps-Begeleidend Onderwijs,
1979-1988.

2 omslagen

549 1979-1984
550 1986-1988
N.B. Met vergaderingen.

551

Stukken betreffende de deelneming de Stichting Regionaal Orgaan voor het
Leerlingwezen,
1979-1993.

1 omslag

N.B. Met vergaderingen.

552

Stukken betreffende de deelneming in de Stuurgroep Verkeerseducatie,
1991-1995.

1 omslag

N.B. Bevat verslagen.

553

Stukken betreffende de deelneming in de Werkgroep Verkeerseducatie van
het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Utrecht (ROV),
1999-2002.

1 omslag

cultuur
554-555 Stukken betreffende de deelneming in de Stichting Stichtse Culturele Raad,
1959-1984
554 1959-1960
555 1965-1984
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2 omslagen

556-558 Stukken betreffende de vertegenwoordiging in het bestuur van de Stichting
“De Utrechtse Molens”,
1962, 1966-1993.

3 omslagen

N.B. zie ook: inventarisnummer 571.
556 1962
557 1966-1990
558 1991-1993
N.B. Bevat verslagen.

559

560

Stukken betreffende de deelneming in de Werkgroep Muziekvoorziening,
1964-1983.

1 omslag

Stukken betreffende de deelneming in het Provinciaal Overleg Muziekschool,
1977-1986.

1 omslag

561-562 Stukken betreffende de deelneming in het bestuur van de Monumentenwacht,
1978-2002.2 omslagen
561 1978-1990
562 1991-2002
N.B. Bevat verslagen

563

564

565

566

567

Stukken betreffende de deelneming in de Provinciale Plancommissie voor de
Bibliotheekvoorziening,
1981-1984.

1 omslag

Stukken betreffende de deelneming in de Centrale Contactraad Provinciale
Bibliotheken,
1981-1988.

1 omslag

Stukken betreffende de deelneming in de Provinciale Raad voor Cultuur,
Vorming en Onderwijs,
84-1990.

1 omslag

Stukken betreffende de deelneming in de Werkgroep Utrechtse
Boerderijenstichting,
1987-1988.

1 omslag

Stukken betreffende de deelneming in de Begeleidingscommissie Monumenten
Inventarisatie Project,
1988-1993.

1 omslag
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568

569

Stukken betreffende de deelneming in de Stichtingsraad Radio Utrecht,
1993-1995.

1 omslag

Correspondentie en stukken betreffende de aanwijzing van een contactpersoon
namens de Utrechtse gemeenten in de Stuurgroep herstructurering openbaar
bibliotheekwerk,
2001-2002.

1 omslag

N.B. Naar aanleiding van het Rapport ‘Open poort tot kennis’ van het Ministerie
van Onderwijs Cultuur & Wetenschappen (OC&W) (2002) werd het
commentaar van gemeenten verwoord door de landelijke VNG. Op haar
verzoek werden er op provinciaal niveau bijeenkomsten georganiseerd.
Zie ook inventarisnummer 846.

570

Correspondentie en stukken betreffende de voordracht van een vertegenwoordiger
namens de Utrechtse gemeenten in de Commissie monumentenzorg en
archeologie,
2001-2004.

1 omslag

N.B. De oprichting was voorbereid door de Rijksdienst voor Monumentenzorg
(RdMz), de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB), de
Provinciale Utrechtse Welstands-Commissie (PUWC) en de gemeente
Utrecht. De eerste bijeenkomst van het steunpunt vond plaats op 2 november
2001.

571

Stukken betreffende de deelneming in de Stichting Utrechtse Boerderij,
2002.

1 omslag

N.B. Bevat enkel de statuten van de Stichting ‘De Utrechtse Molens’ (1992).
Eind augustus 2002 was de plaats ingeruimd voor een vertegenwoordiger
van de afdeling Utrecht vacant.

572

Correspondentie en stukken betreffende de voordracht van een vertegenwoordiger
namens de Utrechtse gemeenten in het op te richten Utrechts Monumenten
Cultuurfonds,
2004.

1 omslag

sport, toerisme en recreatie
573

574

Stukken betreffende de benoeming van een lid van de Adviescommissie ter
bevordering van de lichamelijke opvoeding en sport,
1957-1958.

1 omslag

Stukken betreffende de deelneming in de Recreatieraad,
1965-1990.

1 omslag

93

575

576

577

578

579

Stukken betreffende de deelneming in het bestuur van de Stichting Utrechtse
Provinciale Raad voor de Lichamelijke Opvoeding en Sport,
1969-1984.

1 omslag

Stukken betreffende de deelneming in de Stuurgroep Toeristisch Recreatief
Ontwikkelingsplan,
1983.

1 omslag

Stukken betreffende de deelneming in de Begeleidingscommissie
Gehandicaptensport,
1983-1984.

1 omslag

Stukken betreffende de deelneming in het Provinciale Raad voor Sport en
Recreatie,
1984-1989.

1 omslag

Stukken betreffende de deelneming in het bestuur van de Centrale Projectgroep
Toerisme en Recreatie,
1989-1997.

1 omslag

580-581 Stukken betreffende de deelneming in het bestuur van de Provinciale
Vereniging voor Vreemdelingenverkeer (VVV),
1985-1996.

2 omslagen

580 1985-1990
581 1992-1996

582

Correspondentie en stukken betreffende de voordracht voor een
vertegenwoordiger vanuit de Utrechtse gemeenten in de Stichting van
Amsterdam (zetel: Haarlem),
1996, 2001-2004.

1 omslag

financiën
bancaire zaken

583

Correspondentie met de Nederlandse Middenstandsbank inzake de rekeningcourant, met bewijzen van overboekingen,
1925-1928.
N.B. historische selectie
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1 omslag

584

Staten in rekening-courant met de Nederlandse Middenstandsbank te Woerden
en betreffende de opheffing van de rekening naar aanleiding van de overname
van deze bank door de Rotterdamse Bankvereniging (kantoor Woerden),
1926-1929.

1 omslag

N.B. historische selectie

585

586

587

588

589

Opgave van de hoogte van de rente over 1935 van het spaarbankboekje bij de
Coöperatieve Boerenbank te Kamerik,
[1936].

1 stuk

Spaarbankboekje bij de Spaarbank te Utrecht,
1936-1963.

1 band

Kasboek,
1938-1964.

1 band

Stukken betreffende de deblokkering van de rekening bij de Nutsspaarbank te
Utrecht,
1946.

1 omslag

Spaarbankboekje bij de Nutsspaarbank te Utrecht,
1964.

2 stukken,
1 band

contributie
590

Overzichten van en correspondentie met betrekking tot de contributie van
gemeenten,
1919-1935, 1939-1940, 1947, 1955-1960,
1962-1963, 1965, 1967-1970,
1972-1974.
N.B. Historische selectie van losse bewijzen van bijschrijvingen van de Postgiro,
alfabetisch geordend over het jaar 1931.

—

Begrotingen,
2007-2008, 1991-1999.
N.B. zie: inventarisnummer 597. Voor gegevens met betrekking tot de vaststelling
van de hoogte of teruggave van contributie, zie ook inventarisnummers 601
e.v., 597, 595-596.

95

1 omslag

nota’s en rekeningen
591

Stukken betreffende de financiële verantwoording met betrekking tot de
declaratie van reis- en verblijfkosten over het dienstjaar,
met hiaten,
1920, 1928-1932.

592-593 Nota’s en rekeningen,
1920, 1930-1975.

1 omslag

1 omslag

N.B. Historische selectie. Bevat tevens declaraties van diverse oudbestuursleden onder wie de secretaris-penningmeester.
592 1920, 1930-1945
593 1946-1975

belastingen
594

Verklaring van de Inspecteur der directe belastingen tot vrijstelling van de
verplichting tot het doen van aangifte van het vermogen voor de belasting van de
dode hand, voor zover het vermogen minder dan f. 11.000 bedraagt,
1935.

1 stuk

begrotingen
—

Begrotingen 1983, 1986-1988.
N.B. Zie respectievelijk inventarisnummers 16, N.B.; 17.

595-597 Begrotingen,
1991-2008, met hiaten.

3 omslagen

595 1991-1994
596 1995-1999
N.B. zie ook: inventarisnummer 23. Bevat historische selectie van
facturen en opgaven van contributie.

597 2007-2008
N.B. Bevat tevens correspondentie met betrekking tot de contributie.
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jaarrekeningen
598

599

Stukken betreffende de aanwijzing van gemeentelijke vertegenwoordigers als
controleur van de jaarrekening,
1926, 1932, 1935.

1 omslag

Rekeningen en verantwoording van inkomsten en uitgaven over het jaar
1935-1962,

1 omslag

N.B. Bijgevoegde overzichten van contributies zijn overgebracht naar
inventarisatienummer 590. Financiële overzichten verbandhoudend met
specifieke onderwerpen zijn overbracht naar de dossiers die daarover
handelen.

600-613 Jaarrekeningen,
1963-2009, met hiaten.

14 omslagen

600 over de jaren 1963-1974
deels in afschrift.
—

over de jaren 1975-1979
N.B. De jaarrekeningen over deze jaren werden niet
aangetroffen. Zie daarvoor de opmerkingen bij
inventarisnummer 624.

—

over de jaren 1980-1990
N.B. De jaarrekeningen werden niet aangetroffen, met uitzondering
over het jaar 1988, zie inventarisnummer 17.

601-613

over de jaren 1991-2009

N.B. De jaarrekeningen over deze periode bevatten de rekening, de bijlagen,
het verslag van de bestuursvergadering en correspondentie inzake contributie.
Vanaf 2005 maken ook de jaarverslagen deel uit van de jaarrekening.
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002-2008
2009
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personeel
614

Stukken betreffende de positie van de ambtelijke, secretariële medewerkers
van het afdelingssecretariaat in relatie tot de ambtelijke organisatie van de
gemeente Nieuwegein,
1999- 2002.

1 omslag

N.B. De versterking van het afdelingssecretariaat was een van de gevolgen van
de uitwerking van de VNG-notitie ‘Op weg naar het volgend millenium’.
Bevat tevens een afschrift van het concept-werkplan 2002.
Zie ook: inventarisnummers 316, 318.

archief en archiefbenodigdheden
615

616

617

Correspondentie met de landelijke VNG inzake de toezending van
raadsvoorstellen, verordeningen, besluiten reglementen en foto’s ten behoeve
van de verenigingsarchieven,
1919-1921, 1937.

1 omslag

Register van ingekomen en uitgaande stukken,
1919-1934.

1 band

Correspondentie met de hoofdredacteur van het Utrechtsch Provinciaal en
Stedelijk Dagblad (Utrecht) met het herhaald verzoek twee afschriften toe te
zenden van het gedrukt verslag van de algemene ledenvergadering van 17 maart
1920,
1920.

2 stukken

N.B. Er werden geen afschriften aangetroffen. P.H. Ritter (1882-1962),
journalist en letterkundige, was tussen 1918 en 1934 hoofdredacteur van
de UPSD.

618

Stukken betreffende de toezending en terbeschikkingstelling van verordeningen,
reglementen en andere stukken,
1923-1925,

1 omslag

N.B. Volgens art. 4, 10, 11 en 19 van de statuten was de afdeling Utrecht
verplicht een verzameling (gedrukte) verordeningen aan te leggen ten
behoeve van haar leden.

619

620

Brief aan de Firma Salomons (Amsterdam) betreffende het disfunctioneren van
de schrijfmachine,
1924.

1 stuk

Stukken betreffende de overdracht van het archief door de secretarispenningmeester,
1938.

1 stuk

N.B. zie: inventarisnummer 720 voor de overdracht op 4 juni 1935.
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621

622

623

624

Stukken betreffende het inbinden van officiële bekendmakingen over 1941
uitgegeven door de landelijke VNG,
1941-1942.

2 stukken

Stuk betreffende het voeren van het secretariaat,
1960.

1 stuk

Stukken betreffende de voorbereiding van de vaststelling van de overheadkosten
die worden berekend door de gemeente Nieuwegein,
2001-2002.

1 omslag

Stukken betreffende de restauratie van de jaarrekeningen 1975-1990 die zich
bevinden in het Streekarchief Kromme Rijn-Utrechtse Heuvelrug (SKRUH; Wijk
bij Duurstede),
2003.

1 omslag

N.B. In de nacht van 18 op 19 oktober vond een archieframp plaats in het depot
van het streekarchief. Ook 0,36 m aldaar gedeponeerde financiële stukken
van de afdeling liepen waterschade op. De jaarrekeningen over de periode
1991-2001 bevonden zich op dat moment ten huize van financieel
administrateur A.H. Arts in Wijk bij Duurstede. Ten onrechte werd er vanuit
gegaan dat deze archiefbescheiden op termijn konden worden vernietigd.

625

Correspondentie met de gemeente Nieuwegein inzake de inventarisatie van het
afdelingsarchief,
2006, 2008-2009.

1 omslag

N.B. De noodzaak het afdelingsarchief te inventariseren en materieel te
verzorgen zodat het in goede, geordende en toegankelijk staat formeel kon
worden overgedragen aan de beheerder van de archiefbewaarplaats, werd
ingegeven door de aankondiging dat in de nieuwbouwplannen voor het
gemeentehuis van Nieuwegein, het zogeheten Stadshuis, géén inpandige
voorzieningen zouden worden aangebracht voor de tijdelijke noch voor de
permanent te bewaren archieven zoals de algemene, geldende wet- en
regelgeving op het gebied van het archiefbeheer aangeeft.

626

Stukken betreffende de aanschaf van boeken, het abonneren op vaktijdschriften
en de verbetering van de opzet van de ordening van Provinciale Bladen,
1922-1924, 1926-1928, 1937.
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1 omslag

627

Correspondentie met de Rijksarchivaris in de provincie Utrecht met betrekking
tot de overdracht van het archief aan het Rijksarchief in de Provincie (Het
Utrechts Archief, HUA),
2008-2009.

1 omslag

N.B. Na samenvoeging van de archieven die zich bevonden in de
archiefbewaarplaats van de gemeente Veenendaal (±1919-±1963) en in
de archiefruimte van de gemeente Nieuwegein (±1964-2009) werd de
inventarisatie uitgevoerd door het Gemeentearchief van Nieuwegein.
Intussen besloot het afdelingsbestuur het archief van de vereniging in het
jubileumjaar 2009 te schenken en formeel over te laten overdragen aan het
centraal in de provincie gelegen Het Utrecht Archief (HUA).
De overeenkomst werd getekend op 11 december 2009.

—

Inventaris van de Vereniging Afdeling Utrecht van de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten (1912) 1919-2009 (2010),
2009.
N.B. zie: inventarisnummer 916.

informatievoorziening
628-631 Informatiebulletins en Nieuwsbrieven,
1981–1999, 2002 met hiaten.

4 omslagen

N.B. Vanaf 2003 verscheen de informatie op de website van de afdeling.
Zie inventarisnummers 632 en 633.
628
629
630
631

632

633

1981-1990
1991-1995
1996-1999
2002

Stukken betreffende de ontwikkeling van een website door Bureau TamTam,
2002-2004.

1 omslag

Stukken betreffende de opwaardering van de website,
2008-2009.

1 omslag

N.B. zie voor de uitwerking: www.vngutrecht.nl.
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TAAK

openbaar bestuur
634

635

Stukken betreffende de reactie op de problematiek rond het kosteloos
verstrekken van inlichtingen uit bevolkingsregisters aan het Centraal Bureau
voor de Statistiek (CBS),
1982-1984.

1 omslag

Stukken betreffende de koersbepaling Bestuurlijke organisatie Grootstedelijk
Gebied Utrecht,
1990-1991.

1 omslag

636-638 Stukken betreffende de deelneming aan het samenwerkingsverband
DIGITOP–Utrecht/GBKN,
1992-2003.

3 omslagen

N.B. In de provincie Utrecht werkten het kadaster, de nutsbedrijven en de
gemeenten aan de totstandkoming en vervolgens het onderhoud van
de Grootschalige BasisKaart voor de gehele provincie. Digitop staat
voor Digitale topografie in de provincie Utrecht. GBKN staat voor het
landelijk samenwerkingsverband Grootschalige BasisKaart Nederland.
Op 27 april 1994 werd te Nieuwegein een informatiebijeenkomst
Digitop /GBKN georganiseerd.
636 1992-1993
637 1994-1999
N.B. Bevat de samenwerkingsovereenkomst.
638 2001-2003

639

Stukken betreffende de aansluiting en opzegging van het abonnement bij het
GemNet,
1995-2000.

1 omslag

N.B. Onder het motto ‘invoegen op de elektronische snelweg’ was het
GemNet een initiatief van de landelijke VNG en de N.V. Bank
Nederlandse Gemeenten (NV BNG). Het abonnement werd per
1 september 1997 opgezegd waarna de afdeling Utrecht vanaf die datum
kosteloos kon ‘meeliften’ met het abonnement van de gemeente
Nieuwegein.

640

Stukken betreffende de reactie op het verzoek van de VNG prioriteiten aan te
dragen voor het Project voorbereiding van de kabinetsformatie 2002 en de
gemeenteraadsperiode 2002-2006.
2001-2002.
N.B. Bevat ondermeer het “Matrixspel” en de Nota “Om het vertrouwen van
de burger”.
101

1 omslag

reorganisatie binnenlands bestuur
641

Stukken betreffende de deelneming aan de hoorzittingen inzake de
reorganisatie van het binnenlands bestuur,
1974-1975.

1 omslag

N.B. Bevat reacties van gemeenten.

642-643 Stukken betreffende de organisatie van voorlichtingsbijeenkomsten
inzake de gemeentelijke herindeling van de provincie Utrecht,
1981-1987.

2 omslagen

N.B. Bevat voorontwerpen, verslagen van bijeenkomsten, adviezen van
Gedeputeerde Staten en reacties van de gemeenten. Beide
dossiers bevatten zowel stukken die betrekking hadden op de
gemeentelijke herindeling van het oostelijke als westelijke
gedeelte van de provincie Utrecht.
642 1981-1985
N.B. De eerste bijeenkomst vond plaats te Zeist op 30 september 1985.
643 1986-1987
N.B. De tweede bijeenkomst vond plaats te Harmelen op 15 mei 1986.

644

Stukken betreffende het sluiten van het Bestuursakkoord tussen Rijk en
Gemeenten en tussen de provincie Utrecht en de Utrechtse Gemeenten,
1986-1994.

1 omslag

N.B. De staatsrechtelijke autonome positie van zowel provincie als
gemeenten werd erkend en er werd vastgelegd dat de provincie tijdig met
de afdeling Utrecht overleg zou voeren over beleidsvoornemens die de
positie van gemeenten in de ruimste zin van het woord zouden raken.

645-647 Stukken betreffende de deelneming aan studiebijeenkomsten inzake de
vernieuwing van bestuurlijke organisatie in Nederland in relatie tot de
Wgr-indeling en BON-3,
1992-1997.
N.B. BON staat voor Bestuur op Niveau.
645 1992
646 1995-1996
N.B. Bevat de notitie “Betrokken en krachtig bestuur” en de
Themanotitie Provinciaal bestuur; Takenconferentie
“Toekomstige positie van gemeenten” en reacties.
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3 omslagen

647 1997
N.B. Op woensdag 29 oktober 1997 vond te Nieuwegein de bijeenkomst
plaats met het thema Vernieuwing Bestuurlijke Organisatie (VBO).

648

Stukken betreffende de discussie inzake de toekomst van de afdeling,
1999-2000.

1 omslag

N.B. Bevat de toespraak van de Minister van Binnenlandse Zaken, B. Peper,
uitgesproken tijdens het landelijk VNG-congres d.d. 9 juni 1999.

649

650

Stukken betreffende de deelneming aan het overleg inzake de rol van de
afdeling Utrecht ten opzichte van Provincie,
2001.

1 omslag

Stukken betreffende de beëindiging van het lidmaatschap van de vereniging
door de gemeenten Zegveld, Kamerik, Linschoten en Snelrewaard als gevolg
van de opheffing van deze gemeenten,
1988-1989.

1 omslag

N.B. Krachtens de wet van 15 september 1988 houdende de gemeentelijke
herindeling van Utrecht-West werden de gemeenten Kamerik en Zegveld
bij de nieuwe gemeente Woerden gevoegd, die op haar beurt bij de
provincie Utrecht werd gevoegd. Linschoten ging per 1 januari 1989 op
in de gemeente Montfoort terwijl Snelrewaard bij de gemeente
Oudewater werd gevoegd.

651

Stukken betreffende de beëindiging van het lidmaatschap van de Vereniging
van Zuid-Hollandse Gemeenten door de gemeente Vianen en het aangaan van
het lidmaatschap van de afdeling Utrecht,
2001.

2 stukken

N.B. Op 1 januari 2002 werd het Zuid-Hollandse Vianen bij de provincie Utrecht
gevoegd.

gemeentelijke organisatie
652

Stukken betreffende de herziening van de Gemeentewet,
1919.
N.B. Bevat ongedateerd rapport van de afdeling uitgebracht aan de Directie van
de landelijke VNG inzake de voorgenomen herziening van de Gemeentewet.
Aan de hand van de in het rapport en in het jaarverslag 1919 van de afdeling
vermelde vergaderdata kon worden opgemaakt dat het rapport werd
opgesteld in 1919.
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1 omslag

653

654

Stukken betreffende de informatieverstrekking aan leden met betrekking tot de
bezoldiging van het personeel van de gemeentesecretarie,
1921.

1 omslag

Stukken betreffende de bemiddeling met betrekking tot de verkoop van
gemeentelijke elektriciteitsbedrijven aan de Provinciale Utrechtse
Electriciteits-Maatschappij N.V. (NV PUEM) te Utrecht,
1923.

1 omslag

N.B. Op 8 juni 1923 werd te Utrecht een conferentie georganiseerd waarbij
delegaties van zowel de afdeling als van de landelijke VNG aanwezig
waren.
655

Stukken betreffende de afwijzing van de voorgenomen uitbreiding van het
maatschappelijk kapitaal van de Provinciale Utrechtse ElectriciteitsMaatschappij N.V. (NV PUEM) te Utrecht,
1928, 1932, 1935.

1 omslag

N.B. De Minister van Waterstaat zou in 1935 het voorstel tot uitbreiding van
het maatschappelijk kapitaal afwijzen op grond van het feit dat de
beoogde uitgifte van nieuwe aandelen zou worden volgestort uit de
overwinst.

656

657

658

Stukken betreffende overleg met Provinciale Utrechtse ElectriciteitsMaatschappij N.V. (NV PUEM) inzake de financiële verhouding deelnemende
gemeenten straatverlichtingovereenkomsten,
1982-1989.

1 omslag

Stukken betreffende de statutenwijziging van en de deelneming in het
aandelenkapitaal van de N.V. Regionale Energiemaatschappij Utrecht (NV
REMU),
1991-1995.

1 omslag

Stukken betreffende de organisatie van cursorische voordrachten door of in
samenwerking met de Nederlandse Bond van Gemeenteambtenaren (NBG)
en/of de Vereniging van Burgemeesters en Secretarissen in de Provincie
Utrecht (VBSPU),
1926, 1930, 1936-1937.

1 omslag

N.B. Op 30 januari 1926 ging de cursus voor het Examen B in de gemeenteadministratie in Utrecht van start. In het winterseizoen 1935-1936 werden
in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen te Utrecht acht
voordrachten gehouden met als thema ‘De inleiding tot de
Rechtswetenschappen’. De VBSPU, opgericht op 19 oktober 1882,
beoogde werkzaam te zijn in het belang van zaken die de
gemeentehuishouding raakte of zaken die daarop van invloed waren.
Met het afscheid van voorzitter J.C. graaf van Randwijck, burgemeester
van Amersfoort, hield aanvang 1941 de Vereniging van burgemeesters en
secretarissen in de provincie Utrecht op te bestaan.
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659

Notitie getiteld ‘Een doode letter?’,
[1938?]

1 omslag

N.B. Naar aanleiding van de gewijzigde artikelen 230 en 231 van de
Gemeentewet. De auteur noch de directe aanleiding van deze notitie
konden worden achterhaald.

660

Stukken betreffende de reorganisatie van bouw- en woningtoezicht
voornamelijk in de kleinere gemeenten,
1947.

1 omslag

N.B. Centraal stond de gedachte de onderdelen bouw- en woningtoezicht en
gemeentewerken te doen samensmelten. Alvorens een standpunt aan het
provinciaal bestuur kenbaar te maken, werd in de zomer van 1947 door de
afdeling een enquête uitgeschreven onder haar leden.

661

Stukken betreffende het voorstel van de Centrale Directie van de Wederopbouw
en de Volkshuisvesting de landelijke model-bouwverordening te bespreken naar
aanleiding van het uitkomen van het rapport van de Commissie Mazure,
1953.

1 omslag

N.B. De Minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting, J. in ‘t Veld, had
reeds in oktober 1949 de Studiecommissie Bouwvoorschriften
ingesteld, een commissie onder voorzitterschap van dr J.P. Mazure
(1899-1990), die tussen 1944 en 1950 directeur was van de Stichting tot
Rationalisatie van het Bouwen. Vanaf 1958 was hij o.a. Lid van de
Eerste Kamer der Staten-Generaal.

gemeenteadministratie, -financiën en –belastingen
662

Stukken betreffende vernieuwing van het bevolkingsregister,
1919-1920.

1 omslag

N.B. Op 13 oktober 1920 was tijdens een afdelingsvergadering door leden van
gemeentebesturen en ambtenaren de voorkeur uitgesproken voor een
algemene invoering van een persoonskaartenstelsel.

663

Stukken betreffende het op verzoek van de landelijk VNG gehouden onderzoek
naar de mogelijke onvoltalligheid van de Utrechtse gemeenteraden naar
aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 1918,
1919, 1922.
N.B. Aan het dossier is toegevoegd een stembiljet voor de landelijke
verkiezingen op 5 juli 1922. Beide verkiezingen waren uniek vanwege de
eerste toepassing van het algemeen kiesrecht voor mannen en vrouwen.
In 1922 werd het algemeen vrouwenkiesrecht in de Grondwet vastgelegd.

105

1 omslag

664-665 Stukken betreffende de herziening van de financiële verhouding tussen het
Rijk en de gemeenten,
1920-1923, 1926, 1928-1930.

2 omslagen

664 1920-1923
665 1926, 1928-1930.
N.B. Naar aanleiding van de aankondiging in de Troonrede (1928) werd
door de landelijke VNG de Commissie ter bestudering van het
wetsontwerp tot herziening van de financiële verhouding tussen
Rijk en Gemeenten ingesteld. In twee van de vier subcommissies
zaten namens de afdeling burgemeester M.G. Eggink (Maarssen
en Maarsseveen) en wethouder M.H. de Boer (Utrecht). Nadien
werd o.a. M.P. Thomassen á Thuessink van der Hoop van
Slochteren, burgemeester van Breukelen aan de commissie
toegevoegd, waardoor de provincie Utrecht vertegenwoordigd
werd in drie van de vier subcommissies.

666

Stukken betreffende de instelling van een regeling met betrekking tot de
belegging van kasgelden,
1920, 1925-1926, 1928, 1933, 1935.

1 omslag

N.B. Het Utrechtse voorbeeld kreeg navolging binnen de Vereniging van
Noord-Hollandse Gemeenten.

667

Stukken betreffende de wijziging van gemeentebelastingen en het uitbrengen
van een negatief advies met betrekking tot het ondersteunen van een soloactie
van enkele gemeenten in het voorbijgaan van de landelijke VNG, om te komen
tot een herziening van de Gemeentewet teneinde belastingontduiking door
middel van oprichting van naamloze vennootschappen te voorkomen en de
verjaring en de aanslagregeling van de gemeentelijke inkomstenbelasting,
1920-1926.

1 omslag

N.B. De actie was op touw gezet door de Twentse gemeenten Wierden, Losser
en Tubbergen.

668

Stukken betreffende de wijziging van het (model) gemeenteverslag,
1921, 1923, 1933.
N.B. De afdeling had een Commissie voor Vereenvoudiging en Bezuiniging in
de administratie ingesteld. Zij deed onder meer onderzoek naar het
inkrimpen of zelfs afschaffen van het gemeenteverslag. Zowat gelijktijdig
liet de landelijke VNG een speciaal door haar ingestelde commissie onder
aanvoering van J.N. Elenbaas, lid van Gedeputeerde Staten van Zeeland,
onderzoek doen. Die commissie benadrukte in haar eindverslag juist het
nut en de noodzaak van een zéér uitgebreid gemeenteverslag.
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1 omslag

669

Uitnodiging voor een buitengewone algemene vergadering op 22 februari 1923 te
Utrecht van de landelijke VNG naar aanleiding van het advies van de
staatscommissie tot herziening van de regeling der financiële verhouding tussen
Rijk en gemeenten,
1922-1923.

1 omslag

N.B. De Staatscommissie onder voorzitterschap van F.A.C. graaf van Lynden van
Sandenburg (1873-1932) had een voorlopig verslag aan de regering
uitgebracht op 23 mei 1922. De commissie sloot haar werkzaamheden af in
september 1927.

670

671

Stukken betreffende de advisering inzake de toepassing van nieuwe
begrotingsvoorschriften,
1923.

1 omslag

Correspondentie met de wethouders van Financiën van de gemeenten
Amsterdam en Utrecht inzake de peiling van de houding van beide gemeenten
jegens eventueel gerezen moeilijkheden, veroorzaakt door bezwaren van de
zijde van respectievelijk Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en Utrecht
betreffende de nooduitkering uitgetrokken op de gemeentelijke begroting,
1923.

1 omslag

N.B. De brieven waren gericht aan de Amsterdamse wethouder F.M. Wibaut
(1859-1936), bestuurslid van de landelijke VNG en de Utrechtse
wethouder J.J. de Waal Malefijt (1879-1959), bestuurslid van de afdeling.

672

Stukken betreffende de informatieverstrekking aan de gemeente Bunschoten
inzake de verpachting van tollen op openbare wegen en stukken betreffende het
adres van de gemeente Schiedam gericht aan de Eerste Kamer,
1923, 1930.

1 omslag

N.B. Met de door de Tweede Kamer aangenomen Wegenwet (1930) werd in
beginsel gebroken met het stelsel van tolheffing op wegen en werd
oprichting van nieuwe tollen niet meer toegestaan.

673

Stukken betreffende het opstellen van een advies met betrekking tot het
wetsvoorstel inzake de verstrekking van een rijksuitkering aan gemeenten die
te maken hebben met het inschrijven in hun bevolkingsregisters van
binnenschippers en verdere bemanningsleden van binnenvaartuigen,
[1924], 1926.

1 omslag

N.B. Op 24 april 1926 werd tijdens een vergadering te Utrecht een advies
voorbereid op het wetsvoorstel een uitkering te verstrekken aan
gemeenten die binnenschippers hadden ingeschreven die feitelijk niet in
die gemeenten woonden.

674

Stukken betreffende de vereenvoudiging van de gemeente-administratie,
1924, 1936.
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1 omslag

675

676

677

Stukken betreffende de klachten rond de uitvoering van de verrekening van
vorderingen tussen Rijk en gemeenten via de N.V. Bank voor Nederlandse
Gemeenten (NV BNG),
1925.

1 omslag

Stukken betreffende de inventarisatie van de wijze van samenwerking met de
(inspecteurs van de) rijksbelastingdienst met betrekking tot het regelen van
aanslagen en ontheffingen inzake de invordering van plaatselijke
inkomstenbelasting,
1926.

1 omslag

Stukken betreffende de algemene onvrede met de werkwijze rond het
verzamelen van statistieken door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS),
1932-1933.

1 omslag

N.B. Het Kringbestuur van de Keuringsdienst van Vee en Vlees (Utrecht) had
zich bij monde van de burgemeester van Jutphaas beklaagd. Aangezien de
problematiek door de afdeling als een veelvuldig en algemeen probleem
werd ingeschat, geleidde zij de klacht door naar de Directie van de
landelijke VNG.

678

Stukken betreffende de aanbeveling van de commanditaire vennootschap
Ingenieursbureau “Het Oversticht” (Deventer) als uitvoerder van het opmaken
van een leggers der wegen op grond van de Wegenwet,
1932-1937, 1939.

2 stukken

N.B. Het ingenieursbureau werd per circulaire van 7 mei 1935 door de afdeling
aanbevolen bij de Utrechtse gemeenten. Na het ontbinden van de
commanditaire vennootschap in 1939 zette een der oud-firmanten, E.J.
Wind, de uitvoering voort.

679

Stukken betreffende het onderzoek naar de werkzaamheid van tussenpersonen bij
geldleningen aan gemeenten,
1934.

1 omslag

N.B. Het onderzoek werd op verzoek van de Minister van Binnenlandse Zaken
via de Directie van de landelijke VNG uitgezet onder de provinciale
afdelingen.

680

Stukken betreffende het advies aan de gemeenten Kamerik en Maarn naar
aanleiding van de afkeuring door Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht
van het aangaan door deze gemeenten van een verzekering van gemeentegelden,
1938.
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1 omslag

681

Correspondentie met betrekking tot de controle op gemeenteontvangers,
1938-1939.

1 omslag

N.B. Naar aanleiding van de aanschrijving van Gedeputeerde Staten van 22
november 1937, 3e afdeling no. 3677/3097, in: Provinciaal Blad (1937)
no. 66.

682

683

Stukken betreffende de reactie op circulaire 1378 van de landelijke VNG
inzake het wetsontwerp tot regeling van de Nationale Inkomsten- en
Winstbelasting (NIWB),
1939.

1 omslag

Stukken betreffende de herziening van de classificatie van gemeenten en inzake
de invoering van de werkclassificatie en prestatiebeloning ten behoeve van het
werkliedenpersoneel ter uitvoering van de circulaire d.d. 10 april 1958 van het
Ministerie van Binnenlandse Zaken, Bezitsvorming en Publiekrechtelijke
Bedrijfsvoering,
1947-1948, 1958.

1 omslag

N.B. Op initiatief van de burgemeesterskring Utrecht-Oost besproken tijdens de
algemene vergadering van de afdeling op 21 november 1947.

684

685

Stukken betreffende de controle van gemeentefinanciën en het aangaan van
geldleningen door kleine gemeenten,
1951-1952.

1 omslag

Stukken betreffende de vertegenwoordiging met twee personen in een speciale
vergadering met de N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten ( NV BNG),
1960.

1 omslag

N.B. Naar aanleiding van gerezen, niet nader gespecificeerde, misverstanden in
ontstaan in 1959.

686

687

688

Stukken betreffende de verlaging van uitkeringen uit het Gemeentefonds,
1983.

1 omslag

Stukken betreffende de toepassing van de provinciale legesverordening ten
aanzien van art. 19 Wet Ruimtelijke Ordening,
1996.

1 omslag

Stukken betreffende de standpuntbepaling inzake de Investeringssubsidie
Stedelijke vernieuwing,
1999.

1 omslag

109

689

690

Stukken betreffende de reactie van de afdeling en die van de landelijke VNG
op het Beleidskader Financieel Toezicht Gemeenten en Gemeenschappelijke
regelingen,
2001-2004.

1 omslag

Stukken betreffende het doorschuiven van de door de afdeling betaalde BTW
aan de gemeenten door toepassing van de transparantiemethode
omzetbelasting ten laste van het BTW-compensatiefonds,
2005-2007.

1 omslag

belangen van gemeentepersoneel
691

Stukken betreffende het verzoek van de provincie Utrecht de afzonderlijke leden
van de afdeling behulpzaam te zijn op het terrein van de personeelsvoorziening
op gemeentesecretarieën in geval van moeilijkheden die (konden) ontstaan door
bijzondere omstandigheden,
1952.

1 omslag

N.B. Het provinciaal bestuur verwees naar een initiatief op dit terrein van de
Vereniging van Friese Gemeenten.

692

Stukken betreffende de informatieverstrekking rond de inwerkingtreding van de
Besmettelijke-Ziektewet (Staatsblad 1928, no. 265) en de verlaging van
ziekenfondsgelden in verband met de steunverlening,
1929, 1934.

1 omslag

N.B. De datum van inwerkingtreding van de wet was 4 oktober 1929.

693

—

Correspondentie tussen het Rijk en de gemeente Utrecht betreffende de
verplichting tot betaling van pensioenbijdragen aan het Algemeen Burgerlijk
Pensioenfonds (ABP) en de instemming met het schrijven van de
gemeentebesturen van Tull en ’t Waal en Schalkwijk inzake het verzoek tot
wijziging van de jaarweddenregeling voor burgemeesters, secretarissen en
ontvangers opdat de kindertoeslag zou kunnen worden verleend bij wijze van
tijdelijke toelage,
1932-1933.

Stukken betreffende de oprichting en de vertegenwoordiging in het bestuur en in de
geschillencommissie van de gemeenschappelijke regeling Instituut
Ziektekostenvoorziening Ambtenaren Utrecht (IZA),
1952-1963.
N.B. zie: inventarisnummer 408.
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1 omslag

regionale samenwerking
694

695

Brief aan Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht inzake het standpunt
van de afdeling met betrekking tot de mogelijke samenvoeging van gemeenten
in grotere verbanden,
afschrift,
1920.

1 stuk

Stukken betreffende de bestudering van de mogelijkheden ten behoeve van de
samenwerking tussen gemeenten,
1945.

1 omslag

N.B. Het initiatief was genomen door Gedeputeerde Staten van Utrecht ter
bevordering van doelmatiger en vakkundiger werken op het terrein van de
streekvoorzieningen.

—

Verslagen en stukken betreffende de vertegenwoordiging in de Stichting
Waarborginstituut voor de Tuinbouw in Utrecht,
1955-1960.
N.B. zie: inventarisnummer 420.

696-697 Stukken betreffende de indeling van de provincie Utrecht in
samenwerkingsregio’s,
1982-1983.

2 omslagen

696 deelname aan overleg
697 reacties gemeenten

698

699

Stukken betreffende het onderhouden van contacten met het
samenwerkingsorgaan Agglomeratie Utrecht en het Streekverband Zuid-Oost
Utrecht,
1982-1985.

1 omslag

Stukken betreffende de deelneming aan voorlichtingsbijeenkomsten met
betrekking tot de indeling van de provincie Utrecht in samenwerkingsgebieden
als bedoeld in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen,
1984-1986.

1 omslag

N.B. Bevat de rapportage van de reacties van gemeenten, naast losse reacties
van diverse Utrechtse gemeenten.
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700-702 Stukken betreffende het onderhouden van contacten met streekverbanden,
gewesten en samenwerkingsverbanden,
1986-1995.

3 omslagen

700 1986-1980
N.B. In deze periode betrof het de kontakten met het Streekverband
Zuid-Oost Utrecht, het Gewest Eemland en het Gewest UtrechtWest.
701 1989-1990
N.B. In deze periode betrof het de kontakten met het Streekverband
Zuid-Oost Utrecht; het Gewest Eemland en het
Samenwerkingsverband Midden- en West-Utrecht,
702 1991-1995
N.B. In deze periode werd gesproken van periodiek overleg in het
zogeheten regio-overleg. De aanleiding voor het overleg vormde
de geconstateerde terugloop van de belangstelling onder
bestuurlijke vertegenwoordigers voor het regio-overleg. De
vergaderingen vonden plaats op initiatief van de afdeling.

703

Stukken betreffende de reacties van gemeenten op de indeling van de Provincie
Utrecht in samenwerkingsregio’s,
1991-1993.

1 omslag

gemeenschappelijke aankoop van goederen
704

Correspondentie met de landelijke VNG inzake de aankoop van eenheidspapier
ten behoeve van de verkiezingen voor provinciale staten en gemeenteraden,
1922.

1 omslag

N.B. Reeds in oktober 1920 was vastgesteld dat door invoering van het
algemeen kiesrecht voor mannen en vrouwen het aantal kiesgerechtigden
was verdubbeld.

705

706

Stukken betreffende de centrale aankoop van papier,
1925, 1927-1928.

1 omslag

Stukken betreffende het instellen van een onderzoek naar de verschillen in de
door de Provinciale Utrechtse Electriciteits-Maatschappij N.V. (NV PUEM)
berekende huurprijzen van de meters van het elektrisch licht en stukken
betreffende de eenzijdige actie van de gemeente Rhenen te komen tot een
verlaging van de stroomprijs voor verlichting van gemeentegebouwen,
1925, 1935.

1 omslag

N.B. Het onderzoek in 1925 werd uitgevoerd op verzoek van de gemeente
Schalkwijk. In 1935 leek de gemeente Rhenen met haar solo-actie
(on)bedoeld de afdeling te passeren.
112

707

708

Stukken betreffende de gezamenlijke inkoop en plaatsing van wegwijzers en
verkeersborden,
1935-1936.

1 omslag

Stukken betreffende de gemeenschappelijk aankoop van revolvers,
1936-1937.

1 omslag

N.B. Als gevolg van de inwerkingtreding op 1 december 1936 van de nieuwe
instructie voor bezoldigde gemeenteveldwachters in de provincie Utrecht
dienden zij in het bezit te zijn van een 9 m.m.-cylinderrevolver.

709

Stukken betreffende het buiten toepassing laten van enkele bepalingen uit het
verlichtingscontract met de Provinciale Utrechtse Electriciteits-Maatschappij
N.V. (NV PUEM) gedurende de duur van verduisteringsmaatregelen,
1940-1941.

1 omslag

N.B. Naar aanleiding van gerezen meningsverschillen met de NV PUEM
verzocht de gemeente Polsbroek de afdeling onder haar leden een enquête
te organiseren.

710

Stukken betreffende het verzoek aan de Provinciale Utrechtse ElectriciteitsMaatschappij N.V. (NV PUEM) verlaging van de kosten van straatverlichting in
overweging te nemen in het licht van het toegenomen winstsaldo over
verslagjaar 1949.
1950.

1 omslag

N.B. Het verzoek daartoe was afkomstig van de gemeente Doorn.

711

Stukken betreffende de weigering een voordeliger vastrechttarief van het
stroomverbruik op scholen te bepleiten bij de Provinciale Utrechtse
Electriciteits-Maatschappij N.V. (NV PUEM),
1956-1957.

2 stukken

N.B. Het verzoek daartoe was afkomstig van de gemeente Rhenen.

openbare orde, veiligheid en bevolking
712

Stukken betreffende het inwinnen van informatie en advies omtrent de
verschillende mogelijkheden tot brandbestrijding,
1923.

1 omslag

N.B. Voor de materiaalkeuze werd advies ingewonnen bij de Utrechtsche
Provinciale Brandweerbond (UPB) opgericht op 1 maart 1923.

713

Correspondentie met betrekking tot de samenwerking met de Utrechtse
Provinciale Brandweerbond (UPB),
1923-1924.
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1 omslag

714

715

Stukken betreffende het verzoek om advies aan de landelijke VNG of plaatsing
van radio-installaties op hoge gebouwen kon leiden tot brandgevaar en de
afwijzing van het verzoek van de gemeente Kamerik tot het uitvoeren van een
onderzoek naar de wenselijkheid van radiotelefonische verbindingen in de
provincie Utrecht,
1923, 1937.

1 omslag

Stukken betreffende de bestudering van de mogelijkheid tot oprichting van een
provinciale emigratiecommissie,
1924-1925.

1 omslag

N.B. Emigratie werd gezien als mogelijke oplossing voor de
werkloosheidsproblematiek. Op initiatief van De Emigratie Centrale
Holland (‘s-Gravenhage) was reeds in meerdere provincies een
provinciale emigratiecommissie opgericht. Voor de provincie Utrecht werd
evenwel in 1924 geconstateerd dat er relatief weinig werkloosheid
voorkwam.

716

717

Stukken betreffende de wenselijkheid voor de gemeentepolitie cursussen te
bezorgen naar aanleiding van de inwerkingtreding van gewijzigde
verkeersvoorschriften,
1926, 1928-1930.

1 omslag

Stukken betreffende de voorbereiding door de Utrechtse Provinciale
Brandweerbond (UPB) van een overeenkomst betreffende de
gemeenschappelijke hulpverlening bij brand door gemeenten onderling,
1929-1930.

1 omslag

N.B. Bevat de inschrijving van de gemeente Vreeswijk op 1 november 1929. In
1930 was W. Geleedst, gemeentesecretaris van Vreeswijk, secretaris van
de UPB.

718

Brief van de burgemeester van Vreeswijk met het verzoek het onderwerp
verbetering van de politionele administratie onder de aandacht te brengen van
het bestuur en bij de Minister van Justitie aan te dringen op verbetering,
1930.

114

1 stuk

719-723 Correspondentie met betrekking tot het geven van cursussen ten behoeve
van gemeenteveldwachters in de provincie Utrecht,
1930-1943.

5 omslagen

N.B. Door het besluit van 29 augustus 1931 van de Commissaris der
Koningin werden gemeenteveldwachters verplicht een tweejarige
cursus tussen 1 oktober en 1 mei voor aanvullings- en
herhalingsvakonderwijs te volgen. Artikel 1 van het reglement
bepaalde dat de algemene leiding en de administratie van de cursus
kwam te liggen bij de afdeling. De installatie van de Commissie vond
plaats op 7 oktober 1931 te Utrecht. Vanwege de afdeling werd de
secretaris opgenomen in de commissie die vervolgens optrad als
secretaris van de commissie. In het najaar van 1937 werd een
tweede serie van drie, tweejarige cursussen geïnitieerd, maar de animo
onder veldwachters nam gedurende de oorlogsjaren sterk af waardoor
het derde cursusjaar uiteindelijk niet werd afgerond.
719
720
721
722
723

724

1930-1933,
1933-1934,
1935-1937,
1937-1940,
1940-1943,

eerste cursusjaar (1931-1933), deel 1 en 2 (serie 1).
tweede cursusjaar (1933-1935), deel 1 en 2 (serie 1).
derde cursusjaar (1935-1937), deel 1 en 2 (serie 1).
eerste cursusjaar (1937-1939), deel 1 en 2 (serie 2).
tweede cursusjaar (1939-1941), deel 1 en 2;
derde cursusjaar (1941-1943), deel 1 (serie 2).

Verslag van de eerste vergadering van de voorlopige commissie voor de cursus
voor aanvullings- en herhalingsonderwijs voor gemeenteveldwachters,
1931.

1 omslag

N.B. Er werden geen notulen van vergaderingen over de jaren erna aangetroffen.

725

Presentielijsten,
1931-1932.

1 omslag

N.B. Aan de hand van de data (1 oktober 1931 en 9 juni 1932) kon niet worden
vastgesteld om welke categorie vergaderingen het hier handelde. De
presentielijst van 1 oktober 1931 wijst evenwel in de richting van een
overleg met politiefunctionarissen.

726

Verslagen van de cursus voor aanvullings- en herhalingsonderwijs voor
gemeenteveldwachters,
1932-1941.
N.B. Bevat handgeschreven concept- en gedrukte eindversies. De verslagen van
deel 2 van het tweede en deel 1 van de derde cursusjaar van de tweede serie
driejarige cursussen werden niet aangetroffen.
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1 omslag

727

—

Stukken betreffende het verzoek van de gemeente Maarssen tot bestudering
van de in haar ogen bedenkelijke uitbreiding in sommige gemeenten van de
algemene politieverordening met een bepaling die het huis-aan-huis bezorgen
gelijk stelt aan het venten,
1935.

1 omslag

Stukken betreffende de gemeenschappelijk aankoop van revolvers,
1936-1937.
N.B. zie: inventarisnummer 852.

728

729

Stukken betreffende de classificatie van gemeenten ten behoeve van de
uitvoering van de Wet Bescherming Bevolking tegen aanvallen uit de lucht en
inzake de brandpreventie in relatie tot de luchtbescherming,
1938-1940.

1 omslag

Stukken betreffende de aanbeveling aan gemeenten een regeling te treffen
inzake het verlenen van ontheffingen van verbodsbepalingen van de
politieverordening betreffende het kamperen,
1941.

1 omslag

N.B. Naar aanleiding van het initiatief van de Vereniging van Brabantse
Gemeenten, die als reactie op het toenemend kamperen in die provincie,
een kampeerregeling had ontworpen.

730

Brief van de landelijke VNG met het verzoek om inlichtingen met betrekking
tot de aanwezigheid in de provincie Utrecht van een of meerdere
gemeenschappelijke regelingen inzake onderling hulpverlening in geval van
brand,
1947.

1 stuk

N.B. De Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten had een decennium eerder
zo een gemeenschappelijke regeling in de provincie Zuid-Holland tot
stand gebracht.

731

Stukken betreffende de landelijke inventarisatie van lokale volksgebruiken die in
strijd zouden zijn met art. 5 van de nieuwe Zondagswet (Staatsblad 15 oktober
1953, nr. 490),
1954.
N.B. Het onderzoek door de landelijke VNG was genomen op initiatief van de
Vereniging van Brabantse Gemeenten.
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1 omslag

verkeer en vervoer
—

Stukken betreffende het bijwonen van een vergadering van de Commissie
voor het Provinciaal Wegenplan,
1919, 1921.
N.B. zie: inventarisnummer 77.

732

733

734

Stukken betreffende een onderzoek naar de mogelijke totstandkoming van een
provinciale of gemeentelijke Verordening Vrachtwagens ter voorkoming van
vernieling van wegen,
1920-1921.

1 omslag

Stukken betreffende de afwijzing van het in behandeling nemen van het
onderwerp ‘verzekering van gemeentepaarden’,
1921.

1 omslag

Stukken betreffende de bemiddeling inzake de totstandkoming van een
provinciale keuring van zware motorrijtuigen en een in het bijzonder een
uniforme rijksregeling voor autobussen,
1921, 1923-1924, 1926, 1937.

1 omslag

N.B. Tijdens het Eerste Nederlandse Wegencongres op 25 september 1920
was besloten tot oprichting van de Vereeniging Het Nederlandsch
Wegencongres. Deze vereniging ontwierp een regeling van verkeer met
zware motorrijtuigen. Onder meer naar aanleiding hiervan, nam de
afdeling het initiatief te komen tot een provinciale regeling. Deze
werd ontworpen door het hoofdcommissariaat van politie van de
gemeente Utrecht dat nadien ook de uitwerking van de keuring kreeg
opgedragen. Het initiatief in 1926 te komen tot aanvullingen op de
bestaande rijksregeling voor autobussen was afkomstig van de VNG
afdeling Overijssel.

735

Stukken betreffende de wenselijkheid van een algemene verkeersregeling en
stukken inzake de afsluiting van wegen voor zwaar verkeer,
1921-1923.

1 omslag

N.B. Tijdens de jaarvergadering van de afdeling (Utrecht, 19 juli 1922) was een
commissie in het leven geroepen die als opvolgster van de Motor- en
Rijwielwet (1905) een algemene verkeersregeling bepleitte analoog aan de
Franse Code de la Route (1921).

736

Stukken betreffende het onderzoek naar wegverbetering en naar de hoogte van
de kosten van het onderhoud van straten en wegen,
1922-1925.
N.B. De hoogte van de onderhoudskosten werd in verband gebracht met de last
ondervonden door opgravingen van rijkswege ten behoeve van de aanleg
van telefoonverbindingen.
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1 omslag

737

Stukken betreffende de financiering van het onderhoud wegen en de
wenselijkheid de provinciale wegenbelasting op te heffen,
1925.

1 omslag

N.B. Invoering van het zogeheten provinciaal weggeld, zoals dat reeds in de
provincies Noord-Brabant, Groningen en Utrecht was ingevoerd, werd als
belemmering ervaren voor de ontwikkeling van het wegverkeer en
gekwalificeerd als bijzonder nadelig voor de centraal gelegen provincie
Utrecht.

738

Stukken betreffende de financiering van de publicatie van maatregelen inzake
de opheffing van de bewaking en afsluiting van enige overwegen door de
Nederlandse Spoorwegen (NS),
1925-1926.

1 omslag

N.B. Naar aanleiding van het verzoek van de gemeente Schalkwijk, zouden de
Nederlandse Spoorwegen sindsdien zelf zorg dragen voor de noodzakelijke
financiering van de publicatie van genoemde veranderingen.

739

740

Stukken betreffende het onderzoek naar de inkrimping van de postdienst op het
platteland,
1932-1934.

1 omslag

Stukken betreffende de rapportage door de burgemeester en wethouders van de
gemeenten Lopik, Jaarsveld en Willige Langerak inzake het al dan niet
overlaten aan de Rijksverkeersinspectie van de keuring van verhuurauto’s,
1935.

3 stukken

N.B. Toentertijd reden in geen van de drie gemeenten taxi’s.

741

742

743

744

Stukken betreffende de afhandeling van het verzoek van de ‘Vakgroep
personenvervoer langs den weg’ contact tot stand te brengen inzake de uitgifte
van vergunningen voor taxi- en verhuurauto-ondernemingen,
1947-1948.

1 omslag

Stukken betreffende het verzoek van de gemeente Kockengen het onderwerp
‘De noodtoestand van de wegen op het platteland’ te behandelen tijdens een
algemene ledenvergadering,
1952-1953.

1 omslag

Stukken betreffende de afwijzing van de vorming van een provinciale
adviescommissie voor het verhuurautobedrijf,
1954.

1 omslag

Stukken betreffende de standpuntbepaling rond de uitvoering van een nieuwe
Wet Personenvervoer,
1986-1990.

1 omslag

N.B. Naar aanleiding van deze materie werd een speciale bijeenkomst
georganiseerd op 13 maart 1987 in het gemeentehuis van Nieuwegein.
118

745

Stukken betreffende de het verzoek van de provincie te komen tot een
zienswijze inzake de sanering wegenbeheer en de herziening van de Wet
Uitkering Wegen,
1987-1990.

1 omslag

N.B. De zienswijze van de afdeling werd niet aangetroffen, enkel de
aanwijzing van J. Verdonk, wethouder van Maarssen, als lid van het
provinciale coördinatieteam ter voorbereiding van de overdracht van wegen.

746

Stukken betreffende de standpuntbepaling inzake de voorgenomen realisatie van
vervoersregio’s,
1990-1991.

1 omslag

N.B. Bevat de intentieverklaring vervoersregio’s provincie Utrecht, 24 april 1991.

747

Stukken betreffende de deelneming aan het bestuurlijk overleg naar aanleiding
van de publicatie van de provinciale Notitie over Tolpleinen en Tolsystemen,
1991.

1 omslag

economie
748

Stukken betreffende het verzoek om toestemming van de Minister van
Landbouw, Nijverheid & Handel tot verkoop van de inventaris van de Rijks
Kolendistributie ten behoeve van de aangesloten gemeenten,
1920.

1 omslag

N.B. De inventaris bleek niet te zijn bekostigd door het Rijk.

749

750

751

Stukken betreffende het verzoek aan de Coöperatieve Groothandelsvereniging
“De Handelskamer” (Rotterdam) om inlichtingen inzake de distributie van
kleding,
1920.

1 omslag

Stukken betreffende de in kennisstelling van de aangesloten gemeenten van de
mogelijkheid tot verkrijging van een rijksvergoeding voor de opslag van
aardappelen tijdens de winteropslag tijdens het winterseizoen van
1917-1918 en 1918-1919,
1920.

1 omslag

Correspondentie inzake de toepassing van het verbod tot het maken van kaas in
het kader van de uitvoering van de bepalingen van de Distributiewet,
1920.

1 omslag

N.B. Een algemeen verbod op de vervaardiging van kaas werd van kracht op 1
november 1920. Het was op last van de Minister van Landbouw ingesteld
om voldoende melk voor consumptie te garanderen.

119

752

753

754

Stukken betreffende de bijdrage aan het onderzoek van de Vereniging van
Friese Gemeenten van de prijzen van brood in de provincie,
1924.

2 stukken

Stukken betreffende de advisering van de landelijke VNG inzake de wijziging
van de Landarbeiderswet,
1925.

1 omslag

Stukken betreffende het uitnodigen van de plaatsvervanger van de DirecteurGeneraal van de Prijzen een lezing te bezorgen over het functioneren van
plaatselijke prijzencommissies,
1945.

1 omslag

N.B. In 1946 had de Minister van Binnenlandse Zaken op verzoek van zijn
collega van Economische Zaken bij burgemeesters de instelling bepleit van
plaatselijke prijzencommissies.

755

Stukken betreffende de voorlichting inzake het consumentenkrediet ter
voorbereiding van het gemeentelijk aandeel in de uitvoering van de Wet op het
Gemeentekrediet,
1946.

1 omslag

N.B. Aan het onderwerp werd aandacht gewijd tijdens de algemene vergadering
van 29 augustus te Utrecht.

werkgelegenheid
756

Stukken betreffende de werkloosheidsverzekering en de medewerking van
gemeenten aan noodlijdende werklozenkassen daarbij,
1920.
N.B. Op 20 april 1920 bezorgde voorzitter A.R. Veenstra een lezing over dit
onderwerp tijdens een afdelingsvergadering.

—

Stukken betreffende de agendering voor een afdelingsvergadering en voor een
vergadering van de provinciale afdelingen van de problematiek rond de
uitvoering van de Vleeskeuringswet en bespreking van deze problematiek en
die van de bestrijding van de werkloosheid met de Commissaris der Koningin
1921.
N.B. zie: inventarisnummer 820.
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1 omslag

757

Stukken betreffende het afvaardigen van vertegenwoordigers ten behoeve van
het overleg met de Commissie Bordes inzake het vraagstuk van de
werklozenzorg,
1931-1932.

1 omslag

N.B. De VNG-Commissie, vernoemd naar H. van Walré de Bordes (18731966), tussen 1919 en 1939 burgemeester van Bussum, voerde op 17
oktober 1931 overleg met vertegenwoordigers van alle provinciale
afdelingen en bepleitte nadien de instelling van een instantie om het
gemis aan overleg inzake genoemd onderwerp tussen Rijk en gemeenten
op te heffen.

758

759

Stukken met betrekking tot de advisering van de Provinciale Utrechtse
Commissie ter Bestrijding van de gevolgen van de jeugdwerkloosheid,
1933.

2 stukken

Stukken betreffende de inventarisatie de wijze van berekening inzake de
uitvoering van de steunregeling en werkverschaffing voor werklozen,
1935.

1 omslag

N.B. Naar aanleiding van de brief van de Minister van Sociale Zaken van 31 juli
1936.

760

761

Correspondentie inzake het verzoek van de gemeente Rhenen tot instelling van
een onderzoek naar (de willekeur van) de afgifte van ventvergunningen in de
provincie Utrecht,
1949.

1 omslag

Stukken betreffende de deelneming aan de discussie georganiseerd door het
provinciaal bestuur van Utrecht inzake de organisatie van de
beroepenvoorlichting in de provincie Utrecht,
1963.

1 omslag

woningbouw, ruimtelijke ordening
762

Stukken betreffende de gemeenschappelijk bouw van gemeentelijke woningen
in met name de kleinere gemeenten,
1920-1921.

121

1 omslag

763

Stukken betreffende het verzoek aan de Utrechtse gemeenten mee te werken aan
het onderzoek van het Nederlands Instituut voor Volkshuisvesting en
Stedebouw (NIVS, Amsterdam) met betrekking tot de financiële moeilijkheden
bij de bouw van woningen,
1923.

2 stukken

N.B. Het Nederlandsch Instituut voor Volkshuisvesting en Stedebouw was
opgericht tijdens het tweedaags congres te Amsterdam van de Nationale
Woningraad op 11 en 12 februari 1918 en is de voorloper van het huidige
Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting
(NIROV).

—

Verslag van de vergadering van vertegenwoordigers van gemeentebesturen
inzake een Gewestelijk Uitbreidingsplan voor een deel der Provincie Utrecht
gehouden in het stadhuis van de gemeente Utrecht 20 december 1924.
1924.
N.B. zie: inventarisnummer 10.

—

Stukken betreffende de deelneming in de commissie voor de bestudering en
uitwerking van een gewestelijk uitbreidingsplan voor Oostelijk-Utrecht,
1924-1926.
N.B. zie inventarisnummer 445.

764

765

Correspondentie met betrekking tot de ontwikkeling en uitwerking van een
gewestelijk uitbreidingsplan voor Oostelijk-Utrecht,
1924, 1926-1937.

1 omslag

Stukken betreffende de deelneming aan de bijeenkomsten georganiseerd door
het Nederlands Instituut voor Volkshuisvesting en Stedenbouw (NIVS)
met betrekking tot streekplancommissies in de provincie Utrecht,
1932, 1934.

1 omslag

N.B. In 1934 vond een bijeenkomst plaats op 29 september te Utrecht.

766

Stukken betreffende het onderzoek op verzoek van de Directie van de landelijke
VNG naar de uitvoering van een onderzoek inzake de actualisering van bouwen woningwetverordeningen,
1933.
N.B. De Wet van 6 juli 1931 (Staatsblad no. 266) ter wijziging van de
Woningwet (1901) bepaalde dat binnen twee jaar gemeentelijke bouw- en
woningwetverordeningen dienden te worden herzien als deze niet in
overeenstemming waren met nieuwe bepalingen in de Woningwet.

122

1 omslag

767

Schetsontwerp van het streekplan voor Oost-Utrecht,
met tekeningen,
1933.

1 omslag

N.B. Het rapport werd opgesteld door architectenbureau Granpré Molière,
Verhagen & Kok (Rotterdam). Bevat naamlijst van de voornaamste
landgoederen en bezittingen gelegen in het oostelijk gedeelte van de
provincie Utrecht. Bevat onderzoek naar de aard van de bevolkingsmigratie
binnen het plangebied. Zie ook inventarisnummer 911.

—

Stukken betreffende de deelneming in de commissie van advies inzake de
regeling van de bebouwing in de provincie Utrecht,
1933, 1936.
N.B. zie: inventarisnummer 446.

768

769

Correspondentie met betrekking tot het gewestelijk uitbreidingsplan voor OostUtrecht,
1935-1937, 1941.

1 omslag

Stukken betreffende de bijwoning van de door de afdeling georganiseerde
lezing van F.J. van Landschot, burgemeester van ’s-Hertogenbosch, over het
onderwerp ‘De weg in het Landschap’,
1936.

1 omslag

N.B. De bijeenkomst vond plaats op 2 maart 1936 in het Gebouw voor
Kunsten en Wetenschappen aan de Mariaplaats te Utrecht.

770

Stukken betreffende de reactie op de voorgenomen reorganisatie van het bouwen woningtoezicht in de provincie Utrecht,
1947-1949.

1 omslag

N.B. Gedeputeerde Staten van Utrecht waren in 1947 tot de voorlopige
conclusie gekomen dat het voordelen bood voor met name kleinere
gemeenten ter behartiging van het toezicht zich te verenigingen in een
kring bij gemeenschappelijke regeling.

771

Brief van de burgemeester van Vreeswijk inzake de wenselijkheid
tentoonstellingen met betrekking tot de woningbouw in de provincie te
organiseren en de bereidheid een locatie daarvoor in Vreeswijk
beschikbaar te stellen,
1949.
N.B. Naar aanleiding van het artikel “Woningbouw” in de rubriek ‘Uit de
Paleisstraat’ van De Nederlandse Gemeente (25 november 1949).
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1 stuk

772

Stukken betreffende de klachten van gemeenten naar aanleiding van de
inwerkingtreding van de Wet op de vervreemding van landbouwgronden,
1954.

1 omslag

N.B. De wet poogde speculatie en versnippering van landbouwgronden tegen
te gaan. Het initiatief tot wetswijziging was afkomstig van de Vereniging
van Limburgse Gemeenten.

773-774 Reacties gemeenten inzake Provinciale verdelingsverordening Wet
Stads- en Dorpsvernieuwing,
1983-1987.

2 omslagen

773 1983-1985
774 1986-1987

775

776

777

778

Stukken betreffende de voorlichtingsbijeenkomsten met betrekking tot het
provinciaal beleid inzake art. 19 van de Wet Ruimtelijke Ordening (WRO),
1999-2000.

1 omslag

Discussienota en reactie gemeenten inzake het provinciaal beleid inzake art. 19
van de Wet Ruimtelijke Ordening (WRO),
1999-2000.

1 omslag

Stukken betreffende de reactie inzake de regeling Prostitutiebeleid in
bestemmingsplannen,
2001.

1 omslag

Stukken betreffende de reactie inzake de nota `Visie Oog voor Wonen´,
2001-2002.

1 omslag

779

Stukken betreffende de evaluatie van het (provinciaal) beleid art. 19 Wet Ruimtelijke Ordening
(WRO),
2001-2003.
1 omslag

780

Rapporten inzake het Streekplan Utrecht 2005-2015,
2001-2003.

1 omslag

N.B. Bevat teven het Windplan en het plan van aanpak BLOW. Zie ook
inventarisnummer 439.

781

Stukken betreffende de instemming met de oprichting van een Intergemeentelijk
Overleg Vastgoedinformatie in de provincie Utrecht (IOV-Utrecht),
2004.
N.B. Op 28 september organiseerde het IOV te Nieuwegein een studiemiddag
over de invoering van authentieke basisregistraties en de Wet kenbaarheid
publiekrechtelijke beperkingen (Wkpb).
124

1 omslag

782-783 Stukken betreffende deelneming in het invoeringsbegeleidingstraject van
het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
(VROM) van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (WRO),
2007-2009.

2 omslagen

N.B. Op 28 maart vond op uitnodiging van de landelijke VNG in
samenspraak met het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer (VROM) de eerste bijeenkomst van
zogeheten gemeentelijke ambassadeurs plaats in Utrecht.
782 2007-2008
783 2009

milieubeheer en waterstaat
784

785

786

787

—

Stukken betreffende de medewerking aan het opstellen van een regeling
stofbestrijding binnens- en buitenshuis,
1920.

1 omslag

Stukken betreffende de onkruidbestrijding in graslanden in de provincie en de
instemming met de ontwerp-distelverordening van de provincie Utrecht,
1947, 1949.

1 omslag

Stukken betreffende het onderzoek van de landelijke VNG naar de behoefte aan
aanvullende bepalingen op het Besluit bos-, heide-, en veenbranden van 12 juni
1941,
1948, met retroacta.

1 omslag

Stukken betreffende het verzoek van de gemeente Vreeswijk actie te
ondernemen tegen ontsierende reclame ter instandhouding en bevordering van
de schoonheid van het landelijk deel der gemeenten in de provincie Utrecht,
1949.

2 stukken

Stukken betreffende de advisering aan de landelijke VNG zitting te nemen in de
door het provinciaal bestuur van Utrecht in het leven geroepen Commissie
Afvalwaterzuivering Utrecht,
1954.
N.B. zie: inventarisnummer 348.

788

789

Stukken betreffende de inventarisatie van de werkzaamheden van gemeentelijke
geluidmeetdiensten,
1982-1986.

1 omslag

Stukken betreffende het overleg met provincie en de eigen standpuntbepaling
inzake de concept-verordening waterhuishouding in de provincie Utrecht,
1991.

1 omslag
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790

791

792

793

794

795

Stukken betreffende aanwijzing van een gemeentelijke (ambtelijke)
vertegenwoordiging in de Werkgroep het beheer van geluidzones rond
industrieterreinen in de provincie,
1993-2002.

1 omslag

Stukken betreffende de inspraak op het tweede deel van de provinciale
ontwerp-milieuverordening (PMV),
1994.

1 omslag

Stukken betreffende de reactie op het provinciaal ontheffingsbeleid zorgplicht
riolering,
1996-1998.

1omslag

Stukken betreffende het overleg met het bestuur van het Waterschap Stichting
Rijnlanden inzake de vertegenwoordiging namens gemeenten in de provincie,
1999.

1 omslag

Stukken betreffende de deelneming aan de Waterschapsdag 28 september,
1999.

1 omslag

Stukken betreffende de ondertekening van het ‘Convenant aanpak verdroging
Een nieuwe impuls’,
1999.
1 omslag
N.B. In 1999 is het plan van aanpak verdrogingbestrijding opgesteld, “Hart
voor een natter Utrecht”, met het doel in 2010 40% te herstellen.
Bevat één foto.

796

797

Stukken betreffende de gezamenlijke aanpak riolering Buitengebied
(ontheffing zorgplicht),
2000-2004.

1 omslag

Reactie van de gemeente IJsselstein inzake het Bouwstoffenplan en het
aangepaste Ontgrondingsverordening,
2001.

1 omslag

126

798

Stukken betreffende de ondersteuning van de uitvoering van de benchmarking
Rioleringszorg als uitvloeisel van het uitvoeringsprogramma van de provincie
Utrecht.
2008.

1 omslag

N.B. Op 5 juli 2007 werd het Nationaal Bestuursakkoord Waterketen
ondertekend door o.a. het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer (VROM) en landelijke VNG. De provincie
had in haar uitvoeringsprogramma een Stimuleringsprogramma
Waterketen opgesteld met het doel te komen tot een beeld van de
doelmatigheid op het gebied van rioleringszorg. Onder benchmarking
wordt in algemene zin verstaan de manier voor organisaties om van
elkaar te leren, verantwoording af te leggen en het toezicht te
vergemakkelijken.

volksgezondheid
informatievoorziening

799

Stukken betreffende de informatieverschaffing rond het vraagstuk met
betrekking tot waterleidingen, riool- en afvalwaterzuivering,
1923.

1 omslag

N.B. Het Technisch Advies-Bureau van de landelijke VNG (Amersfoort)
bezorgde een lezing, die werd omlijst met zogeheten lantaarn-plaatjes
(lichtbeelden). Zie over het technisch adviesbureau, inventarisnummer 805.

800

801

802

Stukken betreffende het indienen van een bezwaar via de Inspecteur van de
Volksgezondheid voor Noord-Holland en Utrecht (standplaats Utrecht) tegen de
werkwijze met betrekking tot de verstrekking van informatie door gemeenten
inzake de opgave van geboortestatistieken,
1923.

2 stukken

Stukken betreffende de advisering inzake de ontwerp-regeling met betrekking
tot en de medewerking aan de promotie van de instelling van een provinciaal
geneeskundig schooltoezicht,
1924-1926.

1 omslag

Stukken betreffende het houden van een spreekbeurt tijdens de algemene
vergadering van 18 november 1959 in Utrecht door prof. dr J. Kloek over de
geestelijke gezondheid,
1959.

1 omslag

N.B. In 1959 was de afdeling in de persoon van L.W.H. de Geus
vertegenwoordigd in het dagelijks bestuur van de Provinciale Raad voor de
Volksgezondheid in de provincie Utrecht.

127

803

Stukken betreffende het verzoek van de provincie Utrecht een vertegenwoordiger
af te vaardigen naar de Stuurgroep regiovisie GGZ,
1998.

1 omslag

N.B. Bevat de Regiovisie Geestelijke Gezondheidszorg voor de stad Utrecht,
deel 1-3. M.A.A. Schakel burgemeester van Lopik, fungeerde reeds op
persoonlijke titel als onafhankelijk voorzitter van de Stuurgroep.
Zie ook inventarisnummer 544.

voorzieningen
804

Stukken betreffende de medewerking aan de inventarisatie van de bestaande
subsidieregelingen ten aanzien van de kosten van verpleging van armlastige
krankzinnigen in de verschillende provincies,
1923-1924.

1 omslag

N.B. Het onderzoek was door de Vereniging van Limburgse Gemeenten
aangevraagd bij de landelijke VNG. Het dossier bevat enkel een afschrift
van de opgave van het Noord-Hollandse Midwoud, waarop dat moment
het secretariaat van de Vereniging van Noord-Hollandse Gemeenten was
gevestigd.

805

Stukken betreffende de doorgeleiding aan de Utrechtse gemeenten van het
verzoek van de landelijke VNG het technisch Advies-Bureau van de landelijke
VNG te betrekken bij het plannen van een gemeenschappelijke de
watervoorziening van Noord-West Utrecht,
1925.

1 omslag

N.B. Het Technisch Advies-Bureau was gevestigd te Amersfoort en bestond
uit de Vereenigde Ingenieursbureaux voor Bouw- en Waterbouwkunde,
Ingenieursbureau: Dwars, Groothoff & Verhey.

806

807

Stukken betreffende het onderzoek naar de hoge verpleegkosten van patiënten in
het Academisch Zekenhuis in Utrecht (AZU 1927) en naar de verhouding tussen de
subsidieregeling in de provincie Utrecht tot die in de andere provincies inzake
de verpleegkosten van krankzinnigen,
1927, 1948-1950, 1952.

1 omslag

Stukken betreffende de bezwaren tegen de verzwaring van de kosten ten
nadele van de gemeenten van de verpleging van armlastige krankzinnigen,
1932.

1 omslag

N.B. Ten gevolge van nieuwe voorschriften in het provinciaal
subsidiereglement die met ingang van 1 januari 1932 van kracht werden.

128

808

Stukken betreffende de afwijzing van bespreking van het onderwerp inzake
gemeentelijke bijdragen in de kosten van uitzending van kinderen naar
gezondheids- en vakantiekoloniën,
1935.

2 stukken

N.B. Het verzoek van de gemeente Zuilen werd afgewezen in de
bestuursvergadering van 4 november 1935 omdat de problematiek slechts
een enkele gemeente betrof.

809

810

811

Stukken betreffende de opgave door de Geneeskundig Inspecteur voor Utrecht
en Overijssel van de kosten van controlebezoeken door de G.G. en G.D van de
gemeente Utrecht en het voorstel deze bezoeken ook af te leggen in de
ziekenhuizen van Zeist en IJsselstein,
1938-1939.

3 stukken

Stukken betreffende de instemming met de regeling van de provinciale
subsidiering van de krankzinnigenverpleging en inzake de bereidheid een lid en
een plaatsvervangend lid te benoemen in de door de provincie Utrecht in te
stellen Provinciale Utrechtse Commissie van samenwerking inzake Voor- en
Nazorg voor geestelijk hulpbehoevenden,
1938-1939.

1 omslag

Stukken betreffende de advisering inzake de wenselijkheid te komen tot
lokale stichtingen van schooltandverzorgingsdiensten,
1949, 1953.

1 omslag

N.B. In mei 1949 was het initiatief uitgegaan van de algemene ziekenfondsen
St. Liduina en ‘De Omstreken van Utrecht’. De afdeling won ook advies in
bij de landelijke VNG.

812

Stukken betreffende de organisatie van polio-inentingen,
1958-1959.

1 omslag

N.B. Bevat verslag van de vergadering d.d. 16 april 1958 met
vertegenwoordigers van de Provinciale Utrechtse Vereniging ter
Bevordering van de hygiëne van Moeder en Kind.
Zie ook inventarisnummer 513.

813

—

Brief van de gemeente Utrecht inzake de samenwerking tussen de landelijke
VNG en de Vereniging van Directeuren van Sociale Diensten benevens het
verzoek in te stemmen met het verzenden van een rondschrijven aan de
Utrechtse gemeenten inzake een contributieverhoging,
1960.

Stukken betreffende de oprichting van en de vertegenwoordiging in de
Provinciale Utrechtse Revalidatie Stichting (PURS),
1956-1962.
N.B. zie: inventarisnummer 522.
129

1 stuk

bestrijding tuberculose
814

Stukken betreffende het verzoek aan de Provinciale Vereniging tot Bestrijding
van Tuberculose (TBC) overleg te plegen inzake de toepassing van de
provinciale bijdrage in de bestrijding van tuberculose en te komen tot een
algemeen plan ter bestrijding van deze ziekte,
1920-1922.

1 omslag

N.B. Provinciale Staten hadden tijdens hun zomerzitting van 1919 een regeling
aangenomen; zie: Provinciaal blad van Utrecht, no. 95.

815

Stukken betreffende het verzoek aan de provincie Utrecht over te gaan
tot het alsnog uitkeren van nog niet ontvangen vergoedingen voor de bestrijding
van tuberculose,
1924-1925.

1 omslag

N.B. In 1919 was een provinciale regeling vastgesteld waardoor gemeenten een
provinciale bijdrage konden ontvangen ter bestrijding van de kosten van de
tuberculosebestrijding. Rijk, provincie en gemeenten traden enkel op als
intermediair van plaatselijke verenigingen in de bestrijding van tuberculose.

816

Stukken betreffende het verzoek van de gemeente Soest zich te willen inzetten
voor een hogere bijdrage op de begroting van de provincie Utrecht ten behoeve
van de gemeentelijke kostenbestrijding van tuberculose,
1936.

1 omslag

N.B. Vanwege de gunstige ligging verhuisden veel patiënten naar de omgeving
van Soest waar zij noodgedwongen alsnog voor korte of langere termijn
moesten worden opgenomen in het sanatorium ‘Zonnegloren’.

keuring voedsel
—

Verslag van de vergadering van vertegenwoordigers van gemeentebesturen en
keuringsveeartsen, hoofden van dienst, in de provincie Utrecht door de afdeling
gehouden in het Jaarbeursgebouw te Utrecht 9 april 1925,
1925.
N.B. zie: inventarisnummer 10.

817

818

Stukken betreffende het advies aan de landelijke VNG over de overbrenging
van de viskeuring van de Warenwet (Staatsblad, 1919, nr 581) naar de
Vleeskeuringswet (Staatsblad 1919, nr 524),
1926.

2 stukken

Stukken betreffende de wenselijkheid te komen tot een uniforme regeling van de
inning van de rechten Warenwet voor het gebied van de Utrechtse
keuringsdienst van waren,
1932, 1938-1939.

1 omslag
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819

—

Stukken betreffende de instandhouding van de keuringsdienst van waren,
1935.

1 omslag

Uitnodiging, presentielijst en correspondentie met betrekking tot het bijwonen
van een spoedvergadering omtrent de instandhouding van een keuringsdienst
van waren op 25 september 1935,
1935.
N.B. zie inventarisnummer 78.

destructie
820

821

822

823

Stukken betreffende de agendering voor een afdelingsvergadering en voor een
vergadering van de provinciale afdelingen van de problematiek rond de
uitvoering van de Vleeskeuringswet en bespreking van deze problematiek en
die van de bestrijding van de werkloosheid met de Commissaris der Koningin,
1921.

1 omslag

Akte van oprichting van de N.V. Nederlandse Thermo-Chemische Fabrieken
(NV NTF) te Amsterdam,
afschrift,
1925.

1 omslag

Stukken betreffende de waarschuwing van de landelijke VNG tegen
samenwerking met het Bureau voor Statistiek van Besmettelijke en andere
Veeziekten in Nederland en het verzoek aan de VNG de betrokken Minister te
verzoeken maatregelen te nemen tegen nodeloze uitbreiding van de
administratie voor gemeentesecretarieën inzake besmettelijke veeziekten,
1925, 1926.

2 stukken

Correspondentie met de N.V. Nederlandse Thermo-Chemische Fabrieken
(NV NTF) te Amsterdam,
1925, 1932.

1 omslag

N.B. Bevat tevens correspondentie enkel gericht aan het college van
burgemeester en wethouders van de gemeenteKamerik.

824

Correspondentie met de landelijke VNG inzake de realisering van een destructor
ten behoeve van West-Nederland,
1926, 1930-1932, 1942, 1946.
N.B. De landelijke vereniging was nauw betrokken geweest bij de oprichting van
de N.V. Nederlandse Thermo-Chemische Fabrieken (NTF) te Amsterdam.
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1 omslag

825

Correspondentie met afzonderlijke leden inzake de realisering van een destructor
ten behoeve van West-Nederland en stukken betreffende de aansluiting
van afzonderlijke gemeenten bij Destructiebedrijf Overschie N.V. “Gekro”,
1929, 1932-1934, 1942.

1 omslag

N.B. De afdeling had “eenige bemoeiingen” met de oprichting van de N.V.
Nederlandse-Thermo Chemische Fabrieken te Amsterdam en de
mogelijke vestiging van een destructiefabriek in het nabijgelegen Woerden
(Zuid-Holland).

826

827

Correspondentie binnen het bestuur inzake de realisering van een destructor ten
behoeve van West-Nederland,
1931-1932, 1934, 1946.

1 omslag

Correspondentie met het destructiebedrijf Overschie N.V. “Gekro”,
1932-1937, 1946.

1 omslag

N.B. Voor overdrukken uit vakliteratuur begin jaren ’30 met betrekking tot de
verwerking van afgekeurd vlees zie: inventarisnummers 908 en 910.

828

Stukken betreffende de oprichting van een semi-overheidsdestructor in de
provincie Utrecht,
1933-1934.

1 omslag

N.B. Het afdelingsbestuur had in deze zaak contact (gezocht) met Ch.M.
Nijveen, entrepreneur te Amsterdam. Deze gold als bedenker van
het destructiebedrijf in Nederland. Hij was mede-oprichter en ouddirectielid geweest van de N.V. Nederlandsche-Thermo Chemische
Fabrieken (NV NTF) te Amsterdam en deed het bestuur het voorstel een
semi-overheid destructiebedrijf op te richten voor de provincie Utrecht
en de randgebieden ten behoeve van 172 gemeenten.

829

830

Correspondentie met provinciale afdelingen van de VNG inzake de
problematiek rond de destructie van afgekeurd vee en vlees,
1933-1934, 1942.

1 omslag

Stukken betreffende het aanbieden door bedrijven van diensten inzake de
destructie van afgekeurd vee en vlees,
1934.

1 omslag
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831

Correspondentie met de Commissie van Advies inzake het Destructievraagstuk
te ’s-Gravenhage,
1934.

1 omslag

N.B. De commissie, ingesteld bij beschikking van de Minister van Sociale
Zaken d.d. 8 februari 1934, nr 174 E afdeling Volksgezondheid, stond
onder leiding van mr. L. Lietaert Peerbolte, directeur-generaal van het
Ministerie van Volksgezondheid. Voorts waren lid prof. dr H.C.L.E.
Berger en de burgemeesters van Edam en Kwadijk-Middelie,
respectievelijk Th.C.P.M. Kolfschoten en W.R. Drost.

832

833

834

Correspondentie met de Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht
betreffende het aangaan van een overeenkomst tussen afzonderlijke gemeenten
en het destructiebedrijf Overschie N.V. “Gekro”,
1934, 1941.

1 omslag

Stukken betreffende de jaarlijkse verlenging van de overeenkomst met en de
vaststelling van de gemeentelijke bijdrage aan Destructiebedrijf Overschie N.V.
“Gekro”,
1934, 1936-1937, 1941-1942, 1945-1948.

1 omslag

Stukken betreffende het houden van een spreekbeurt tijdens de algemene
vergadering van 18 november 1959 in Utrecht door ir. A.J. Ophof over
de bestrijding van ratten in de provincie Utrecht,
1959.

1 omslag

N.B. De provinciale commissie voor de rattenbestrijding in Utrecht organiseerde
de lezing ter bevordering van maatregelen waarmee grote economische
belangen alsmede de volksgezondheid zouden worden gediend.

maatschappelijk werk
835

836

837

Stukken betreffende de toetreding door gemeenten tot het Centraal Archief en
het Inlichtingenbureau inzake het Maatschappelijk Hulpbetoon voor Nederland
(Amsterdam),
1926.

3 stukken

Brief van het gemeentebestuur van Maarssen namens de Burgemeesters van de
kring “De Vechtstreek” met het verzoek een inventarisatie te maken van
mogelijke bezwaren tegen de toenemende verschijnsel de hulp van
burgemeesters in te roepen bij een groeiend aantal collectes van comités,
stichtingen en verenigingen,

1 stuk

Stukken betreffende de inventarisatie van het gemeentelijk beleid inzake de
standplaatsen voor woonwagens,
1949.

1 omslag
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838

Stukken betreffende het verzoek van de Provinciale Contact Commissie (PCC)
invloed uit te oefenen op gemeenten die niet hadden gereageerd op een
subsidieverzoek en correspondentie met de provincie Utrecht inzake het verzoek
gemeentelijke subsidiering van de plattelandslectuurvoorziening te bevorderen,
1950-1952.

1 omslag

N.B. In de PCC waren organisaties samenwerkend op het gebied der
plattelandslectuurvoorziening in de provincie Utrecht vertegenwoordigd:
de Protestants Christelijke Bibliotheken, de Maatschappij tot Nut van ’t
Algemeen, de Katholieke Centrale Vereniging voor lectuurvoorziening in
Utrecht en de Vereniging voor reizende Bibliotheken.

839

Stukken betreffende de deelneming aan het overleg inzake de Overgangswet
Verzorgingstehuizen voor bestuursleden en ambtelijk secretarissen van het
Regionaal Indicatie Orgaan West-Utrecht (RIOWU),
1997.

1 omslag

N.B. Het overleg vond plaats op 29 september 1997 te Nieuwegein.

sociale zaken, werkgelegenheid, welzijn en jeugdzorg
840

841

842

843

844

845

Stukken betreffende toekomstige structuur Arbeidsvoorziening,
1988-1990.

1 omslag

Stukken betreffende het overleg met diverse instanties inzake de
contourennota van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht inzake het
sociaal-economisch beleid,
1982-1988.

1 omslag

Stukken betreffende de standpuntbepaling t.a.v. het voorstel van Gedeputeerde
Staten van de provincie Utrecht inzake reorganisatie provinciaal welzijnsbeleid,
1983-1984.

1 omslag

Nota ´Regiovisie Jeugdzorg Utrecht 1999 – 2000`; reacties en Meerjarenbeleidsplan,
1998-2000.

1 omslag

Reactie inzake het programma maatschappelijke participatie en maatschappelijke
zorg,
1999.

1 omslag

Stukken betreffende het verzoek van de provincie Utrecht om een reactie
inzake het voorontwerp Beleidskader maatschappelijke participatie en
maatschappelijke zorg 2002–2005,
2001-2002.

1 omslag
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846

Bibliotheek. Rapport “Open poort tot kennis”,
2000.

1 omslag

N.B. Zie ook inventarisnummer 569.

847

Stukken betreffende instelling van een provinciale klankbordgroep met
betrekking tot de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning
(WMO),
2005-2006.

1 omslag

N.B. Naar voorbeeld van de instelling van de bestuurlijke klankbordgroep
Maatschappelijke Ondersteuning Overijssel (KMOO) door de VNG, afdeling
Overijssel, vond op 3 februari 2005 te Maarssen eerst een themabijeenkomst
plaats (zie: inventarisnummer 41) gevolgd door een eerste bijeenkomst
van de klankbordgroep i.o. op 18 mei 2005, beide te Maarssen. Op
aandringen van de landelijke VNG startte de WMO op 1 juli 2006.

onderwijs
848

Stukken betreffende de medewerking aan het onderzoek van de Directie van de
landelijke VNG naar de mogelijke financiële gevolgen van de technische
herziening van de Lager Onderwijswet,
1919-1922.

1 omslag

N.B. Het Rijk was de mening toegedaan dat als gevolg van de invoering
van de nieuwe wet de financiële verhouding tussen Rijk en gemeenten in
het voordeel van veel gemeenten zou uitvallen.

849

850

Correspondentie met de leden inzake de gerezen problematiek rond de
rijksvergoeding met betrekking tot de kosten van de jaarwedden van (tijdelijke)
onderwijzers in het openbaar lager onderwijs en correspondentie met de
landelijke vereniging inzake het organiseren van een buitengewone vergadering
over de financiële bijdrage door buitengemeenten ten behoeve van niet door deze
buitengemeenten verstrekt onderwijs,
1920-1921, 1924-1927, 1929-1930.

1 omslag

Stukken betreffende de medewerking aan het onderzoek van de Directie van de
landelijke VNG inzake de toepassing van de regeling van buitengewone
subsidie art. 68 van de Lager Onderwijswet 1920,
1925.

1 omslag

N.B. Mede onder aandrang van de Vereniging van Brabantse Gemeenten deed
de landelijke VNG in 1925 onderzoek naar aanleiding van de daling op de
staatsbegroting van de tijdelijke subsidie aan gemeenten om te komen tot
een behoorlijke inrichting van het lager onderwijs.
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851

852

Brief van de burgemeester van Maarssen en Maarsseveen betreffende de
gewenste agendering van het onderwerp wijziging van de wetten op het
Middelbaar en Hoger Onderwijs op het punt van verhaal van bedragen voor
bezoeken aan middelbare scholen en scholen ter voorbereiding van het volgen
van Hoger Onderwijs,
1932.

1 stuk

Stukken betreffende deelneming aan het door de landelijke VNG georganiseerd
overleg met betrekking tot de mogelijke subsidiëring van opleidingsscholen
voor kleuterleidsters bij het openbaar en neutraal bijzonder kleuteronderwijs,
1956-1957.

1 omslag

NB. Een verzoek om advies was ingediend door de Onderwijsraad.

taal en cultuur
853

Stukken betreffende de goedkeuring van de financiering van de inventarisatie
door de Monumentencommissie van de Provinciale Utrechtse WelstandsCommissie (PUWC) van monumenten in de provincie Utrecht,
1957.

1 omslag

internationale betrekkingen en hulpverlening
854

Stukken betreffende instemming met het houden van een voordracht bezorgd
door de Nederlandse Organisatie voor Internationale Bijstand (NOVIB) tijdens
de jaarvergadering op 29 mei 1957 te Rhenen,
1957.

1 omslag

N.B. Spreker was adjunct-directeur A.A.J. Warmenhoven van de afdeling
Internationale Technische Hulp van het Ministerie van Buitenlandse
Zaken en adviseur van de NOVIB, opgericht op 23 maart 1956.

855-856 Stukken betreffende instelling en vergaderingen van de Werkgroep
ontwikkelingssamenwerking,
1986-1988.
855 1986-1987
N.B. Bevat de het landelijk VNG-rapport Inventarisatie van
gemeentelijke activiteiten op het gebied van
ontwikkelingssamenwerking.
856 1988
N.B. Bevat verslag van de studiebijeenkomst ‘Gemeenten en
ontwikkelingssamenwerking’ georganiseerd op 25 mei 1988
te Zeist.
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2 omslagen

857

Stukken betreffende de medewerking aan het opzetten van een bestuurlijk en
ambtelijk netwerk Europa-coördinatoren door de landelijke VNG,
2009.

1 omslag

overige stukken
858

Brief van L.P.J. ten Holder, burgemeester van de gemeenten Schalkwijk, Tull
en ’t Waal met het verzoek bij bevoegde instanties aan te dringen op de
invoering van een titulatuur voor het aanspreken van de Commissaris der
Koningin welke meer overeenkomt met het hoge ambt,
1939.

137

1 stuk

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE PROVINCIALE UTRECHTSE WELSTANDS-COMMISSIE
(PUWC) 1929-1963

STUKKEN VAN ALGEMENE AARD

NOTULEN

859

Notulen van de eerste vergadering op 25 november 1929 van de Provinciale
Utrechtse Commissie tot instandhouding en bevordering der schoonheid van
stad en land,
1929.

1 omslag

N.B. J.J. Talsma werd aangewezen als voorzitter van wat nadien de Provinciale
Utrechtse Welstandscommissie (PUWC) zou gaan heten. Het secretariaat
werd in de beginfase ten huize van ir. G. Adriaans te Amersfoort gevoerd.
De PUWC bezat geen rechtspersoonlijkheid.

—

Notulen van de vergaderingen van de plenaire commissie,
N.B. zie: SAKRUH, Archief van de Provinciale Utrechtse
Welstandscommissie (PUWC) 1929-1992, inventarisnummer 22.

860

Agenda’s van ledenvergaderingen,
1931-1932, 1933-1934.

1 omslag

ALGEMENE VERSLAGEN

861

Jaarverslagen,
over de jaren 1931-1961.

1 omslag

N.B. De jaarverslagen 1951 en 1956 werden niet aangetroffen. Zie voor de
jaarverslagen ook: SAKRUH, Archief van de Provinciale Utrechtse
Welstandscommissie (PUWC) (1929-1992), inventarisnummers 10-15.
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STUKKEN VAN BIJZONDERE AARD

ORGANISME

oprichting
862

Stukken met de betrekking tot de oprichting en wijziging van de statuten,
1926, 1927, 1929, 1938, 1951-1954, 1963.

1 omslag

N.B. Bij de wijziging van het reglement op 25 februari 1954 werden de lang
beoogde drie werkcommissies in het leven geroepen, een monumenten-, een
bouwplannen- en een landschapscommissie. Tevens werd de provincie
Utrecht in vier districten verdeeld.

863

864

865

Stukken betreffende de voorbereiding van de oprichting en de installatie,
1927-1929.

1 omslag

Concept-reglement van de Provinciale Utrechtse Commissie tot Instandhouding en
Bevordering der Schoonheid van Stad en Land (Welstands-Commissie),
[1929].

1 omslag

Correspondente met de gemeente Utrecht inzake de oprichting van de commissie,
1929.

1 omslag

N.B. Utrecht beschikte reeds over een gemeentelijke schoonheidscommissie.

jubilea
866

Dankbrief van de Commissaris der Koningin aan de voorzitter naar aanleiding
van de felicitaties ter gelegenheid van zijn benoeming in de provincie Utrecht,
1934.

1 stuk

N.B. Het betrof Lodewijk Hendrik Nicolaas Bosch ridder van Rosenthal
(1884-1953) Commissaris der Koningin in de provincie Utrecht in de
periode 1934-1941.

gemeenten-leden
867

Stukken betreffende de (afwijzing van mogelijke) toetreding van gemeenten tot
de commissie,
1921-1923.
N.B. Bevat lijsten met opgave van gemeentenleden.
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1 omslag

commissieleden
868

Stukken betreffende de benoeming van commissieleden,
1929, 1934-1963.

1 omslag

N.B. Alle commissieleden van de PUWC werden benoemd door de afdeling.

869

870

Stukken betreffende de benoeming en terugtreding van leden,
1929, 1933.

1 omslag

Stukken betreffende de salariëring en pensionering van de secretaris/penningmeester,
1942-1963.

1 omslag

N.B. Persoonlijke leningen in de periode 1930-1934 waren eenzijdig verstrekt
door ir. G. Adriaans. De terugbetaling van het geleende bedrag (met rente)
zorgde nog voor jarenlange discussie. Op 28 februari 1964 trad Adriaans
terug als secretaris/penningmeester.

betrekkingen tot andere lichamen en organen
871

872

Notulen van vergaderingen met het Nederlands Instituut voor Volkshuisvesting
en Stedebouw (NIVS Amsterdam),
1930-1931.

1 omslag

Stukken betreffende en notulen van de vergaderingen van de Federatie van
Organisaties, werkzaam in het belang van de schoonheid van stad en land,
1932-1933.

1 omslag

N.B. De naamgeving van de federatie werd vastgesteld tijdens de vergadering
te Utrecht in februari 1931.

873

Lijst van leden van de contact-commissie, correspondentie en notulen van de
vergadering inzake Natuurbescherming,
1932, s.d., 1933.

1 omslag

financiën
algemeen
874

875

Kasboek,
1929-1949.

1 band

Stukken betreffende de opening van een postrekening en de discussie rond de
(on)mogelijkheid van financiering van haar werkzaamheden,
1935.

1 omslag

140

begrotingen
876

877

Begrotingen en rekeningen,
met correspondentie, met hiaten,
1929-1933, 1937.

1 omslag

Stukken betreffende de goedkeuring van de begroting over het jaar 1936,
1935-1936, 1938.

1 omslag

N.B. Volgens het reglement van de PUWC behoefde de begroting de
goedkeuring van de afdeling.

jaarrekeningen
878

Controlerapporten van de jaarrekeningen,
1949-1961.

1 omslag

N.B. Het rapport over het boekjaar 1951 werd niet aangetroffen.

879

880

Correspondentie betreffende de controle op de jaarrekeningen en de
begrotingen,
1951, 1953-1959, 1961-1963, met hiaten.

1 omslag

Stukken betreffende de benoeming van leden van de commissie tot het nazien
van de jaarrekeningen,
1921, 1935.

1 omslag

archief, archiefbenodigdheden
881

882

Stukken betreffende het voeren van het secretariaat aan het Borneoplein in
Amersfoort,
1929-1930.

1 omslag

Verhuisbericht,
1930.

2 stukken

N.B. Met ingang van 1 september 1930 werd het secretariaat verplaatst van het
Borneoplein 4 naar het Thorbeckeplein 18, beide te Amersfoort.

883

Brief van de burgemeester van Renkum, J.J. Talsma, aan de secretaris van de
afdeling Utrecht van de VNG, W. Geleedst inzake de overdracht van archiefbescheiden
hoofdzakelijk toebehorend aan de commissie,
1935.
N.B. Talsma was er zich van bewust dat strikt genomen deze archiefstukken
die hij als voorzitter onder zich had (gehad) toebehoorden aan het
archief van de PUWC.
141

1 omslag

TAAK
884

885

Stukken betreffende het organiseren van de werkwijze van de commissie,
1929.

1 omslag

Correspondentie met (en over projecten in) afzonderlijke Utrechtse gemeenten,
1929-1934.

1 omslag

N.B. Alfabetisch gerangschikt. Toegevoegd is de correspondentie met personen
over specifieke locaties binnen die gemeenten.

886

Overzicht van bouwkosten van de beoordeelde plannen,
1930-1931.

1 stuk

N.B. Bevat opgave van de bouwsommen met daaronder het aantal ingediende
plannen.

887

888

889

890

891

Stukken betreffende het aanvragen van subsidie bij de provincie Utrecht en de
Utrechtse gemeenten,
1930-1932.

1 omslag

Stukken betreffende de samenwerking met schoonheidscommissies in de
Federatie van Provinciale Schoonheidscommissies,
1931-1933.

2 stukken

Brief aan de contact-commissie inzake Natuurbescherming met betrekking tot de
bestrijding van de ontginning door middel van huisjesbouw,
1932.

1 stuk

Brieven betreffende het verstrekken van inlichtingen door de Vereniging tot
Behoud van Natuurmonumenten in Nederland,
1932.

2 stukken

Brief inzake het dreigend gevaar van sloop van het raadhuis van Nieuwkoop
van het Instituut Stad en Landschap van Zuid-Holland,
1932.

1 stuk

N.B. Talsma had per brief van 27 mei het instituut gewaarschuwd voor de
mogelijke sloop.
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892

Brief inzake de poging het opstellen van een streekplan voor Utrecht en
omgeving te verwerven.
1932.

1 stuk

N.B. Naar aanleiding van het in een geheime zitting genomen besluit van
Burgemeester en wethouders van de gemeente Jutphaas, Gedeputeerde
Staten te verzoeken een commissie voor een streekplan voor Utrecht en
omgeving in te stellen.

893

Brief van commissielid W.C. de Leeuw aan voorzitter J.J. Talsma betreffende
zijn zorg inzake de als geheimzinnig gekarakteriseerde opkoop door onbekenden
van grondpercelen in de polder Kortenhoef,
1932.

1 stuk

N.B. De polder Kortenhoef maakt thans deel uit van de Noord-Hollandse
gemeente Wijdemeer en valt sinds 1979 onder het polderbestuur Drecht
en Venen.

894

Uitnodiging tot het bijwonen van een vergadering op 27 februari 1932,
1932.

1 omslag

N.B. Tijdens deze vergadering werd gesproken over de verhouding tussen
gewestelijk plannen (streekplannen) en gemeentelijke uitbreidingsplannen
door Ir. P. Verhagen (1882-1950) van het Architectenbureau Granpré
Moliére, Verhagen & Kok (Rotterdam), een der opstellers van het
Gewestelijk Plan (Streekplan) voor het oostelijk deel van de provincie
Utrecht.

895

Stukken betreffende het houden van een speciale vergadering van februari 1932,
1931-1932.

1 omslag

N.B. Deze bijeenkomst rond 20 februari 1932 had tot doel de werkzaamheden
van de PUWC nog eens onder de aandacht van de gemeenten te brengen.
Voorzitter Talsma hield een toespraak. In de middag stond het streekplan
voor Utrecht-Oost centraal.

896

897

Stukken betreffende de (hoogte van) tarieven voor de beoordeling van
bouwplannen,
s.d., 1932-1933.

1 omslag

Concept-brief aan de gemeenten betreffende de beëindiging van het
functioneren van het Adviesbureau van de Bond Heemschut en de weigering lid
te worden van deze bond,
[1932], 1935-1936.

1 omslag

N.B. Vanwege oplopende kosten zag de Bond Heemschut, die de strijd voor
het behoud der schoonheid van Nederland als uitgangspunt had, zich in
1935 genoodzaakt de kosteloze toezending van het maandblad te
beëindigen en contributie te gaan heffen.
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898

899

900

901

Stukken betreffende de regeling van de bebouwing en bestemming van gronden
en de memorie inzake de vernietiging van het landelijk schoon in de provincie
Utrecht uitgegeven door de Provinciale Utrechtse Commissie tot Instandhouding en
Bevordering der Schoonheid van Stad en Land,
1933.

1 omslag

Stukken betreffende de advisering aan de ANWB Toeristenbond voor
Nederland met betrekking tot de bij Gedeputeerde Staten van Utrecht in te
dienen pleidooi voor vervaardiging van streekplannen ter voorkoming van
verdere schending van het natuurschoon,
1932.

1 omslag

Stukken betreffende de vaststelling van tarieven,
1933.

1 omslag

Stukken betreffende de bestrijding van de vernietiging van natuurschoon in
samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapskunst,
Bond van Nederlandse Tuinarchitecten (BNT),
1933.

1 omslag

N.B. De correspondentie vond plaats ten tijde van het gereedkomen van het
streekplan Utrecht-Oost.

902

Stukken betreffende het voorbereiden van een verzoek aan Gedeputeerde Staten
een besluit op te stellen dat de afgifte van een bouwvergunning voor woningen
en ‘plashuisjes’ in het Utrechtse plassengebied verbiedt voordat een
uitbreidingsplan is opgesteld,
1934.

2 stukken

N.B. In navolging van een besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
ten aanzien van de bebouwing rond de Reeuwijkse plassen.

903

Stukken betreffende de subsidiëring van de Provinciale Utrechtse
Welstandscommissie (PUWC),
1947-1948.

144

1 omslag

ARCHIEFBESCHEIDEN, NIET TOEBEHOREND AAN HET ARCHIEF

904

Statuten en huishoudelijk reglement van de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten gevestigd te ’s-Gravenhage,
1912, 1963.

1 omslag

N.B. Vastgesteld in de algemene vergadering van 28 februari 1912, goedgekeurd
bij Koninklijk Besluit van 25 oktober 1912, no. 35, laatstelijk gewijzigd
tijdens de algemene vergadering van 28 mei 1963, goedgekeurd bij
Koninklijk Besluit van 26 juni 1963, no. 43.

905

Concept-reglement der afdeeling Friesland van de Vereeniging van
Nederlandsche Gemeenten (Stoomdrukkerij D.P. Douma, Dokkum [1916]),
[1916].

2 stukken

N.B. Naast voorzitter J.H.H. Piccardt, burgemeester van Wonseradeel, M.
Oberman, burgemeester van Bolsward, J.L. Oosterhoff, burgemeester van
Westdongeradeel, penningmeester P. Sikkes, gemeentesecretaris van Sneek,
beschikte de op 18 februari ingestelde commissie ter voorbereiding van de
oprichting van de Vereniging van Friese Gemeenten over secretaris, J.J.
Talsma, gemeentesecretaris van Oostdongeradeel.

906

Verslagen van de afdeling afgedrukt in de jaarverslagen van de landelijke VNG,
afschriften,
[1917], 1919-1924, 1926-1941, 1945-1955.
N.B. Het Archief van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) (1908)
1910-1989 (1990) bevat pas vanaf 1976 jaarverslagen. Jaarverslagen uit de
periode 1912-1975 zijn deels in kopie opgevraagd bij de landelijke VNG te
‘s-Gravenhage, deels geraadpleegd in de bibliotheek van de
Rijksuniversiteit Utrecht. Het jaarverslag van de afdeling over 1934
werd niet aangetroffen in het gedrukte jaarverslag van de landelijke
vereniging vanwege het te late tijdstip van indiening van de kopij.
Vergelijk: inventarisnummer 282.Vanaf het jaarverslag 1937 werden
verslagen van de afdelingen verwerkt in een systematisch overzicht in het
Jaarboek van de Gemeente waardoor fragmenten op verschillende locaties
binnen het overzicht werden aangetroffen. Vanaf 1949 is er weer sprake
van aaneengesloten, weliswaar korte(re), samenvattingen van de
jaarverslagen in druk.
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1 omslag

907

Correspondentie met de landelijke VNG,
afschriften,
1918-1944, met hiaten.

1 omslag

N.B. Afschriften van het Archief van de Vereniging Nederlandse Gemeenten
(VNG), (1908) 1910-1989 (1990), inventarisnummer 7536 Afdeling
Utrecht vergaderingen 1918-1944, DVD-012. De authentieke
archiefbescheiden van dit particulier archief die voor blijvende bewaring
in aanmerking kwamen, werden in de jaren ’70 op microfilm geplaatst
waarna het originele papieren dossier werd vernietigd. Na constatering
van schimmels werd het volledige microfilmarchief gedigitaliseerd
alvorens het archief over te dragen aan het Nationaal Archief
(’s-Gravenhage). De omschrijving ‘Vergaderingen’ is vervangen
aangezien het hier veelal ging om correspondentie die wordt gedomineerd
door de aanlevering van gegevens betreffende de afdeling. Bevat naast
correspondentie een verkort verslag van de afdelingsvergadering van 17
maart 1920, een getypte versie van de jaarvergadering van 29 mei 1920
en van de jaarverslagen 1937-1939, 1941.

908

909

Wetenschappelijke publicaties van C. Tenhaeff, inspecteur van de
volksgezondheid en van de Veeartsenijkundige Dienst (Leeuwarden) met
betrekking tot de destructie van afgekeurd vee en vlees,
overdrukken,
1932.

1 omslag

Notulen van de vergadering van de redactiecommissie van Gemeentebestuur op
20 januari 1932 te ’s-Gravenhage,
1932.

1 omslag

N.B. Waarschijnlijk waren deze notulen aan het archief toegevoegd vanwege
de vermelding van de toetreding van afdelingssecretaris Talsma tot de
redactiecommissie.

DOCUMENTATIE
910

911

Het verwerken van afgekeurd Vee en Vlees. Plan tot het oprichten van
destructoren in Nederland, gemaakt in overleg met de landelijke Vereniging van
Nederlandse Gemeenten,
brochure,
s.l..

1 omslag

Schetsontwerp van het streekplan voor Oost-Utrecht,
met tekeningen,
1934.

1 omslag

N.B. Een uitgave in druk, verlucht met afbeeldingen.
Zie ook: inventarisnummer 767.
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912

Inventaris van het Archief van de Provinciale Utrechtse Welstandscommissie
(PUWC) 1929-1992. (Oisterwijk, 5 juni 2008).
N.B. Het archief van de PUWC wordt beheerd in het Streekarchief KrommeRijngebied – Utrechtse Heuvelrug (SKRUH).

913-915 Manuscripten en exemplaar van de jubileumuitgave: ‘Er bestaat eene
afdeeling Utrecht’. 90 jaar Afdeling Utrecht van de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten (Uitgegeven vanwege de Afdeling Utrecht VNG;
Nieuwegein, 2009),
2009

1 band,
1 omslag,
1 dvd

913 jubileumboek
914 manuscript
915 digitale versies jubileumboek

916

Inventaris van de Vereniging Afdeling Utrecht van de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten (1912) 1919-2009 (2010),
2009.

1 omslag

N.B. Bevat twee exemplaren, één losbladig en één gebonden exemplaar.

BEELDMATERIAAL
917

918

beeldmateriaal,
2004-2009.

1 dvd

beeldmateriaal ter gelegenheid van de viering van het negentigjarig bestaan,
2009.

1 dvd
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INDEXEN

ten geleide
Bij de indicering van deze inventaris zijn doorgaans stukken die op grond van de inhoudsopgave al op een
bepaalde plaats worden gevonden, niet opgenomen.
De personen- en zaakindex verwijzen naar inventarisnummers waar louter in de beschrijving van de dossiers
respectievelijk de namen van personen en de zaken voorkomen.

PERSONEN

Abbink Spaink, J.J.
Adriaans, G.
Arkema, N.
Arts, A.H.

305
859, 870
338
624

Bakker, A.
Beelaerts van Blokland, Jhr. P.A.C.
Berger H.C.L.E
Boer, M.H. de
Boer-Beetra, mevr. M.D. de
Bosch ridder van Rosenthal, L.H.N.

440
295
831
664, 665
315
866

Drost, W.R.

831

Eggink, M.H.
Elenbaas, J.N.
Elzinga, prof.dr D.J.

300, 665
668
40

Fockema Andreae, J.P.

445

Geleedst, W.
Geus, L.W.H.
Graaf, T.C. de
Groen, L.C.

717, 883
802
38
257

Halteren, J.A. van
Holder, L.P.J. ten
Houtsma, J.C.
Huydecoper, J.

315
858
295
305

Kleijn, A.
Klein, H.Th.
Kloek, J.
Kolfschoten, Th.C.P.M.
Koningsbruggen, A.P.G. van
Krajenbrink, J.G.H.

324
338
802
831
351
362

Lamers, C.J.H.
Landschot, F.J. van
Leeuw, W.C. de
Lietaert Peerbolte, L.
Lynden van Sandenburg, F.A.C. graaf van

508
769
893
831
669
149

Manen, D. van
Mazure, J.P.
Miedema, J.P.

307
661
294, 314

Nijveen, Ch.M.
Noordman, G.

828
76

Oberman, M.
Oosterhof, J.L.
Ophof, A.J.
Ouden, J. den

905
905
834
537

Peper, B.
Piccardt, J.H.H.

648
905

Randwijck, J.C. graaf van
Ritter, P.H.
Rooij, G.S. de

293, 658
617
307

Schakel, M.A.A.
Scheltema, prof. [F.G.]
Sikkes, P.

803
337
905

Talsma, J.J.
Tenhaeff, C.
Thomassen á Thuessink van der Hoop van Slochteren, M.P.

300, 859, 883, 891, 893, 905, 909
908
664, 665

Uitterlinden, A.J.

419

Veenstra, A.R.
Veld, J. in ‘t
Verdonk, J.
Verhagen, P.
Verhey, B.A.
Vondervoort, mevr. A.G.M. van de

756
661
746
894
299
21

Waal Malefijt, J.J. de
Walré de Bordes, H. van
Warmenhoven, A.A.j.
Wibaut, F.M.
Wind, E.J.

757
854
671
678
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ZAAK

aannemersvereniging
7
aardappelen, winteropslag
750
ABP
693
Academisch Ziekenhuis Utrecht (AZU)
806
Achttienhoven
305
Acquisitiebeleid, Stuurgroep Promotie en
426, 427
Actieprogramma Lokaal Bestuur
56, 60, 62, 64, 70, 74
administratie
Commissie voor Vereenvoudiging en Bezuiniging in de
668
politionele
718
Administratieve Wetenschappen, Internationaal Congres van
337
Adviescommissie ter bevordering van de lichamelijke opvoeding en sport
573
Afdelingen van de VNG, Provinciale
306, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 448
Afdelingsarchief, inventarisatie
625
afval 19
Afvalwaterzuivering Utrecht, Commissie
348
Agglomeratie Utrecht en het Streekverband Zuid-Oost Utrecht, samenwerkingsorgaan
698
Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP)
693
algemeen kiesrecht
76, 704
Algemene
Bijstandswet, herinrichting
21
Wet Bijzondere Ziektenkosten (AWBZ)
28
Almere
64
ambassadeurs, gemeentelijke
782, 783
Ambtenaren (IZA), Instituut Ziektenkostenvoorziening
408
Ambulancevervoer, Provinciale Adviescommissie Wet
517, 537
Amerongen
438
Amersfoort
53, 59, 67, 293, 445, 658, 799, 805, 859, 881, 882
Amstelland
stroomgebied
508
waterberaad
508
Amsterdam
354, 671, 763, 821, 823, 824, 825, 828, 835, 871
Stichting van
582
Amsterdam-Rijnkanaal
495
Amstel, Gooi en Vecht, Waterbeheersplan
495
ANWB Toeristenbond
899
Apeldoorn
64, 291
Arbeidsmarkt, Regionale Raad voor de
441
arbeidsmarktbeleid
46
Arbeidsplaatsenregister, Overleg
442
Arbeidsvoorziening, structuur
840
Arbeidszaken, College voor
444
archeologie, Commissie monumentenzorg en
570
architectenbureau Granpré Molière, Verhagen & Kok (Rotterdam)
767, 894
architectuur
34
asielzoekers
42
autobussen, uniforme rijksregeling voor
734
Autowrakkenverwijdering, Werkgroep (provinciale) voor het Provinciaal Plan
484
AWBZ 545
AZU
806
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Baarn
Bagger, Commissie Nautische
Baggerbergingsplan Utrecht, Stuurgroep
Bankvereniging, Rotterdamse
Bank Nederlandse Gemeenten, N.V. (NV BNG)
Barneveld,
BasisKaart Nederland (GBKN Utrecht), Grootschalige
provinciale commissie Stichting
basisregistraties, authentieke
BBC’s
bebouwing
bebouwing in de provincie Utrecht, Commissie van Advies (inzake de) regeling van de

Bedrijfsterreinen
(BSB West), Provinciale Commissie Bodemsanering
Commissie Bodemsanering in gebruik zijnde
beeldmateriaal
Begeleidingscommissie
Gehandicaptensport
Monumenten Inventarisatie Project
wijkfunctie bejaarden
Begeleidingsgroep Discriminatie en Racismebestrijding
begrotingsvoorschriften
bejaarden
Begeleidingscommissie wijkfunctie
tehuizen voor geestelijk gestoorde
Bejaardenbeleid, Provinciaal Beraad
bejaarden-, verzorgings- en verpleeghuizen, provinciale verordening op de
Bejaardenoorden
Commissie planning
Indicatiecommissie
en Verzorgings – en Verpleegtehuizen, Commissie voor de
bejaardentehuizen
bekendmakingen over 1941, officiële
belastingen en heffingen, gemeentelijke
Beleidskader
Financieel Toezicht Gemeenten en Gemeenschappelijke regelingen
Maatschappelijke participatie en maatschappelijke zorg 2002-2005
beleggen van kasgelden
bemanningsleden binnenvaartuigen
benchmarking Rioleringszorg
Bereikbaar, Midden-Nederland Leefbaar en
beroepenvoorlichting
beroeps-begeleidend onderwijs, Streekschool voor
Bescherming Bevolking, Wet
Besmettelijke-Ziektewet
bestemmingsplannen
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294, 445
487
494
584
639, 675, 685
56
636, 637, 638
469
781
470
446
446

503, 504, 505, 506, 507
490
917, 918
577
566
532
536
670
532
514
526
521
531
534
530
521
621
20
689
845
666
672
798
69
761
549, 550
728
692
777

Bestuur
Binnenlands, reorganisatie
Decentraal
Lokaal
Actieprogramma
Toekomst
Notitie Betrokken en krachtig
Op Niveau (BON-3)
Regio Utrecht (BRU)
Bestuurlijk Overleg
Klein en Groot
Ouderenbeleid (BOOB)
(RBO), Regionaal
Reconstructie Concentratiegebied Oost (BORCO)
bestuurlijk partnerschap Rijk-Gemeenten
Bestuurlijke Organisatie
Grootstedelijk Gebied Utrecht
notitie (kabinets) ‘Vernieuwing
bestuurlijke vernieuwing
Minister voor
notitie kabinet: Vernieuwing bestuurlijke organisatie (VBO)
Bestuursakkoord Rijk-Gemeenten
Bestuursovereenkomst Landelijke Ontwikkeling Windenergie (BLOW)
Bestuursschool Utrecht
besturen met visie
Beuningen
bevolkingsregisters
Bezwarencommissie Grondwaterverordening
Bibliotheekvoorziening, provinciale Plancommissie voor de
bibliotheekwerk, Stuurgroep herstructurering openbaar
Bibliotheken
Centrale Contactraad Provinciale
Protestants Christelijke
Vereniging voor reizende
Bijstand (WWB), Wet financiering Werk en
Bijstandswet, herinrichting Algemene
Bilt, De
binnenlands bestuur, reorganisatie
Binnenlandse Zaken
Minister van
Bezitsvorming en Publiekrechtelijke Bedrijfsvoering, Ministerie van
(& Koninkrijkszaken) (BIZA/BZK), Ministerie van
binnenschippers
binnenvaartuigen, bemanningsleden
Bladen, Provinciale
BLO
BLOW
BNG, NV
BNT
Bodem, Commissie Water en
Bodemonderzoek (ROB), Rijksdienst voor Oudheidkundig
Bodemsanering
Bedrijfsterreinen (BSB West), Provinciale Commissie
In Gebruik Zijnde Bedrijven (BSB), Stichting Commissie
Boerderij, Stichting Utrechtse
153

641
75, 296, 297
23
56, 60, 62, 64, 70, 74
48
646
645, 646 647
394, 395
391
543
504
31, 435, 436
26
635
21, 22
19
38
21, 22
644
439
409, 410
26
62
632, 662, 673
474
563
569
564
838
838
46
21
74, 445
641
754
683
70, 74, 648, 679
672
672
626
547
439, 780
639, 675, 685
901
488, 489
570
503, 504, 505, 506, 507
490, 493
571

Boerderijenstichting, Werkgroep (provinciale) Utrechtse
Boerenbank (Kamerik), Coöperatieve 5
Bolsward
BON-3
Bond
Heemschut, Adviesbureau van de
van Nederlandse Tuinarchitecten (BNT)
BOOB
BORCO
Bordes, Commissie
Borneoplein (Amersfoort)
bos-, heide- en veenbranden, Besluit
Bosplan, Werkgroep (provinciale) Regionaal
bottertocht
Bouwfonds
Bouwkas Noord-Nederlandse Gemeenten, N.V.
Bouwstoffenplan
Bouwvoorschriften, Studiecommissie
bouw- en woningtoezicht
in kleinere gemeenten
reorganisatie
bouw- en woningwetverordeningen
Bouwen, Stichting tot Rationalisatie van het
Bovens, Commissie
Brabantse gemeenten, Vereniging van
brandbestrijding
preventie
Breda 33
Breukelen, gemeente
broodprijzen
BRU
BSB
BSB West
BTW
BTW-compensatiefonds
Budgetrecht
Buitengebied, riolering
buitengemeenten
Buitengewoon Lager Onderwijs (BLO)
buitenlandse werknemers, opvang
Buitenlandse Zaken, Ministerie van
buizen en leidingen, aanleg en het bezit van
Bunnik, gemeente
Bunschoten, gemeente
Bureau voor Statistiek van Besmettelijke en andere Veeziekten in Nederland
Bureau TamTam
Buren (Gld.), gemeente

154

566
85
905
645, 646, 647
897
901
543
31, 435, 436
757
881, 882
786
459
257
449
448
797
661
660
770
766
661
48
729, 731, 850
712
728
2, 664, 665
752
394, 395
493
503, 504, 505, 506
689
689
56
796
849
547
524
854
336
31, 445
43, 672
822
632
315

burgemeester
Achttienhoven
Bolsward
Breukelen
Bussum
Edam
gekozen
’s-Hertogenbosch
Houten
IJsselstein
Jutphaas
Kwadijk-Middelie
Lopik
Maarssen
Maarsseveen
Oostdongeradeel
Utrecht
Veenendaal
Vreeswijk
Westbroek
Westdongeradeel
Wonseradeel
Woudenberg
burgemeesters, secretarissen en ontvangers, jaarweddenregeling
Burgemeesters en Secretarissen in de Provincie Utrecht (VBSPU), Vereniging van
burgemeesterskring
‘Utrecht-Oost’
‘de Vechtstreek’
burger’, Nota ‘Om het vertrouwen van de
Bussum

305
905
664, 665
757
831
38
769
508
305
677, 892
831
803
851
305, 851
905
445
440
718, 771
305
905
905
362
693
658
683
305, 836
640
757

Calamiteitenbestrijding, Projectgroep Coördinatie en

415

CBS
Centraal
Archief en het Inlichtingenbureau inzake het
Maatschappelijk Hulpbetoon voor Nederland (Amsterdam)
Bureau voor de Statistiek (CBS)
Centrale
Contactraad Provinciale Bibliotheken
Directie van de Wederopbouw en Volkshuisvesting
Projectgroep Toerisme en Recreatie
charitatief centrum Utrecht, Stichting provinciaal sociaal
Chemische Afvalstoffen
Coördinatiegroep Toezicht Wet
Wet
circulaire jubileum VNG, (‘s-Gravenhage, 22 mei 1936)
classificatie gemeenten
coalitieakkoord provinciale Staten van Utrecht 2007-2011
Code de la Route (1921)
collectes, groeiend aantal
College voor Arbeidszaken
Comité van Toezicht
EDP-Oost (-Nederland)

634
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835
634, 677
564
661
578
524
492
479
344
683, 728
54
735
836
444
438

Leader + uitvoering programma 2000-2006 van Europese Commissie
Commissie
Afvalwaterzuivering Utrecht
Beheer Landbouwgronden, Provinciale
voor de Bejaardenoorden en Verzorgings – en Verpleegtehuizen
Bodemsanering in gebruik zijnde Bedrijfsterreinen
Bordes
Bovens
Elzinga
Luchtverontreiniging en Hinderwet, ambtelijke
monumentenzorg en archeologie
Mazure
Nautische Bagger
planning bejaardenoorden
Provinciaal Wegenplan
voor Vereenvoudiging en Bezuiniging in de administratie
Waterkwaliteitsbeheer
Water en Bodem
Commissie van Advies (inzake de/het)
en Bijstand Vuilverwerking
drinkwatervoorziening van super-onrendabele percelen
regeling van de bebouwing in de provincie Utrecht
Destructievraagstuk
Commissie
van Beroep Instituut Ziektenkostenvoorziening Ambtenaren te Utrecht (IZA)
voor de bestudering en uitwerking van een gewestelijk uitbreidingsplan voor
Oostelijk-Utrecht
voor uitbreidingsplannen en andere stedenbouwkundige regelingen

437
348
424, 425
530
490
757
48
30
478
570
661
487
531
76
668
472, 473
488, 489
477
421
446
831
411, 412
445
447

Commissaris
voor niet-commerciële Verenigingen en Stichtingen publiekrechterlijke verenigingen
346
der Koningin
295, 719, 720, 721, 722, 723, 820, 858, 866
Commissiedagen, Utrechtse
63, 73
commissieleden, zie : raads en/of commissieleden
Concentratiegebied Oost (BORCO), Reconstructie
31, 435, 436
Congres van Administratieve Wetenschappen, Internationaal
337
consumentenkrediet
755
Contact Commissie (PCC), Provinciale
838
contributie
9, 596, 597
convenant aanpak verdroging
795
Coöperatieve
Boerenbank (Kamerik)
585
Groothandelsvereniging Handelskamer (Rotterdam)
749
Coördinatiegroep
Toezicht Wet Chemische Afvalstoffen
492
Wet Chemische Afvalstoffen
479, 480
Culturele Raad, Stichting Stichtse
554, 555
Cultuur, provinciale Raad voor de
565

Decentraal Bestuur
declaratie van reis- en verblijfkosten
Democratie, Dualisme en Lokale
deregulering op de beleidsterreinen ruimtelijke ordening,
milieubeheer en (woning)bouwregelgevingen
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75, 296, 297
591
30
445, 456

dereguleringszones, de instelling van
445, 456
destructie afgekeurd vee en vlees
829, 830, 908, 910
destructiebedrijf Overschie N.V. “Gekro”
825, 827, 832, 833
Destructievraagstuk, Commissie van Advies inzake het
831
destructor
824, 825, 826
semi-overheids828
Deventer, gemeente
678
Digitop
636, 637, 638
Directeuren van Sociale diensten, Vereniging van
813
Discriminatie en Racismebestrijding, Begeleidingscommissie
536
distelverordening, provinciale ontwerp785
Distributiewet
751
distributie kleding
749
Doetinchem, gemeente
56
Dokkum, gemeente
905
doode letter?’, notitie ‘Een
659
Doorn, gemeente
445, 710
Drecht en Venen, polderbestuur
893
Drentse Gemeenten, Vereniging van
324
Driebergen
73, 256, 445
drinkwatervoorziening van super-onrendabele percelen, Commissie van Advies (inzake de)
421
Dronten, gemeente
62
duale begroting
36
dualisering
36
Dualisering, Wet
471
Dualisme en Lokale Democratie
30
Vernieuwingsimpuls
45
duurzaam inkopen
68

Economische
Ontwikkeling
425, 426
Zaken, Minister van
754
Edam
831
EDP-Oost (-Nederland), Comité van Toezicht
438
Eem en Veluwe, ontwerpbesluiten Vallei
496
Eemvallei
486
eenheidspapier
704
Eerste Kamer der Staten-Generaal
661, 672
Electriciteits-Maatschappij N.V. (NV PUEM), provinciale Utrechtse
654, 655, 656, 706, 709, 710, 711
Elzinga, Commissie
30
Emigratie Centrale Holland (‘s-Gravenhage)
715
Emigratiecommissie, Provinciale
715
EKRW
507
elektriciteits-, gas- en waterleidingbedrijven, gemeentelijke en provinciale
337, 654
energie(beleid)
18, 19
energiedistributiebedrijven, fusie
430
Energie Maatschappij Utrecht (NV REMU), N.V. Regionale
430, 657
Ermelo, gemeente
62
Europees steunprogramma Doelstelling 2 voor Oost-Nederland (EDP-Oost)
438
Europese
Commissie, Comité van Toezicht Leader + uitvoering programma 2000-2006 van de
437
kaderrichtlijn Water (EKRW)
507
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Federatie van
Organisaties, werkzaam in het belang van de schoonheid van stad en land
Provinciale Schoonheidscommissies
fijnstof
financiële verhouding Rijk-Gemeenten
Flevoland, VNG [afdeling]
Fraudebestrijding
(RCF), Regionaal Coördinatiepunt
regionale platforms
Friese gemeenten, Vereniging van
functiebeperking, Stuurgroep ontwikkeling regiovisie voor mensen met een

872
888
47
664, 665, 669
62, 64, 74, 84
72
72
691, 752, 905
542

gas- en waterleidingbedrijven, gemeentelijke en provinciale elektriciteits337, 654
GBKN Utrecht
469, 636, 637, 638
geboortestatistieken
800
Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen (Utrecht)
658, 769
gedenkboek
298
Gedeputeerde Staten van de provincie
Noord-Holland
671
Utrecht
84, 417, 446, 465, 642, 643, 671, 680, 681, 693, 694, 695, 770, 832,
841, 842, 892, 899, 902
Zeeland
668
Zuid-Holland
902
geestelijk hulpbehoevenden, provinciale Utrechtse Commissie van samenwerking
inzake Voor- en Nazorg voor
810
geestelijke gezondheid
802
Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ), Stuurgroep Regiovisie
544, 803
Gehandicapten, Stuurgroep Regiovisie Verstandelijk
541
Gehandicaptenbeleid, Provinciaal Beraad
525
sport, Begeleidingscommissie
577
“Gekro”, destructiebedrijf Overschie N.V.
825, 827, 832, 833
Geldermalsen
56
Gelderland, VNG afdeling
45, 53, 56, 64, 74, 315, 370
Gelderse Vallei en Utrecht-Oost
Reconstructiecommissie
466, 467, 468
Reconstructiecommissie van de Stichting Vernieuwing
470
geldleningen
684
geluidmeetdiensten, gemeentelijke
788
zones industrieterreinen, Werkgroep (provinciale) beheer
790
Gemeenschappelijke regelingen
Beleidskader Financieel Toezicht Gemeenten en
689
(WGR) Wet
74, 699
Gemeente-ambtenaren (NBG), Nederlandse Bond van
343, 658
Gemeentearchief Nieuwegein
627
Gemeentebestuur
909
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gemeentefinanciën
gebouwen
gelden, verzekering
ontvangers
paarden, verzekering
politie
raadsperiode 2002-2006
raadsverkiezingen 1918
raden
secretarie
bezoldiging personeel
personeelsvoorziening
secretaris Sneek
secretaris(sen)
Sneek
veldwachters
verslag
Gemeentefonds
Gemeentekrediet, Wet op het
gemeentelijke herindeling
gemeenten
kleine(re)
en Paars
in 2015
noodlijdende
Utrechtse
samenwerking provincie 2007-2011
notitie Toekomstige positie van
Gemeentewet
GemNet
Geneeskundig
inspecteur voor Utrecht en Overijssel
schooltoezicht, provinciaal

39, 684
706
680
681
733
716
640
663
663
653
691
905
396, 717
905
708, 719, 718, 719, 720, 721,722, 723, 724, 726
668
340, 686
755
16, 17
660, 684, 762, 770
20
48
342
passim
54
646
652, 659, 667
639
809
801

Gewest
Eemland
700
Utrecht-West
700
gewestelijk uitbreidingsplan
10, 445, 764, 768
gewesten
700, 701, 702
gezondheid
35
gezondheids- en vakantiekoloniën
808
Gezondheidswet (1957)
510, 511
GG en GD (Utrecht)
809
GGZ
544
Granpré Molière, Verhagen & Kok (Rotterdam), architectenbureau
767, 894
graslanden
785
’s-Gravenhage
306, 322, 338, 344, 715, 904, 906, 907, 909
Grondwaterbeheer, Provinciale Commissie
476
verordening, Bezwarencommissie
474
Groningen
Provincie
737
159

Rijksuniversiteit
Groothandelsvereniging Handelskamer (Rotterdam), Coöperatieve
Grootschalige BasisKaart Nederland (GBKN Utrecht)
provinciale commissie Stichting
Grootstedelijk Gebied Utrecht, Bestuurlijke organisatie

Haarzuilens, gemeente
Handelskamer (Rotterdam), Coöperatieve Groothandelsvereniging
handhaving
Harmelen
Heemschut, Adviesbureau van de Bond
heffingen, gemeentelijke belastingen en
heide en veenbranden, Besluit bos-,
hei-sessie, zie: werkconferentie
herindeling, gemeentelijke
’s-Hertogenbosch
Herverdelings-Commissie, provinciale
Het Utrechts Archief (HUA)
Hinderwet, ambtelijke commissie Luchtverontreiniging en
Hoenkoop
Houten
HUA
huis-aan-huis bezorgen
huisjesbouw
Huisvestingscommissie, provinciale
Hulpbetoon voor Nederland (Amsterdam), Centraal Archief en het Inlichtingenbureau
inzake het Maatschappelijk
hulpverlening bij brand
hygiëne van Moeder en Kind, provinciale Utrechtse Vereniging ter bevordering van de

40
749
636, 637, 638
469
635

344
749
35, 72
643
897
20
786
642, 643
769
419
627
478
344
57, 296, 297, 508
627
727
889
461
835
730
513, 812

IJsselstein, gemeente
60, 305, 342, 797, 809
Indicatiecommissie Bejaardenoorden
534
Indicatie Orgaan West-Utrecht (RIOWU), Regionaal
839
industrieterreinen, Werkgroep (provinciale) beheer geluidzones
790
Ingenieursbureau ‘Het Oversticht’
678
Ingenieursbureaux voor Bouw- en Waterbouwkunde,
Ingenieursbureau: Dwars, Groothoff & Verhey, Vereenigde
805
inkopen, duurzaam
68
Inkomsten- en Winstbelasting (NIWB), wetsontwerp tot regeling van de Nationale
682
Inspectie voor Volksgezondheid
518, 519
Inspecteur van de Volksgezondheid
voor Noord-Holland en Utrecht
800
en van de Veeartsenijkundige Dienst (Leeuwarden)
908
Instituut
Stad en Landschap van Zuid-Holland
891
Ziektenkostenvoorziening Ambtenaren (IZA)
408
Intergemeentelijk Overleg Vastgoedinformatie in de provincie Utrecht (IOV-Utrecht)
781
Internationale Bijstand (NOVIB), Nederlandse Organisatie voor
854
inventaris
916
inventarisatie afdelingsarchief
625
Investeringssubsidie Stedelijke Vernieuwing
688
IOV-Utrecht
781
IZA
411, 412
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Jaarbeursgebouw (Utrecht)
Jaarsveld
Jaarrekeningen
Jaarverslagen
Jaarwedden (tijdelijke) onderwijzers
jaarweddenregeling burgemeesters, secretarissen en ontvangers
jeugdbeleid,
lokaal
en jeugdzorg
jeugdzorg, jeugdbeleid en
Jeugdzorg
Stuurgroep Regiovisie
Utrecht 1999-2000’, Nota ‘Regiovisie
jeugdwerkloosheid, provinciale Utrechtse commissie ter bestrijding van gevolgen
jubileum
boek
congres
VNG, circulaire (‘s-Gravenhage, 22 mei 1936)
jumelage, zie: stedenband
Justitie, Minister van
Jutphaas, gemeente

10
344, 740
624
601
849
693
23
61
61
538
843
758
913, 915
75
344
718
307, 677, 892

kaas maken, verbod
751
kabinetsformatie 2002, Project voorbereiding van de
640
Kamer van Koophandel (KvK)
292
Kamerik, gemeente
585, 650, 680, 714, 823
kampeerregeling
729
kamperen, politieverordening
729
Karteringscommissie, provinciale
452, 453
kasgelden, beleggen van
666
Katholieke Centrale vereniging voor lectuurvoorziening in Utrecht
838
Keuringsdienst van
Vee en Vlees, Kringbestuur van de
677
Waren
78, 818, 819
kiesrecht, algemeen
76, 704
Kindercentrawerk, Provinciaal overlegorgaan
527
kinderen, uitzending
808
kindertoeslag burgemeesters, secretarissen en ontvangers
693
klankbordgroep
Integraal Waterbeheersplan
495, 496
Maatschappelijke Ondersteuning Overijssel (KMOO)
847
Uitvoering Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
847
van het Tweede Provinciaal Milieubeleidsplan
492
kleding, distributie
749
Kleinbedrijf, Regionaal Dienstverleningscentrum
422
Klein en Groot Bestuurlijk Overleg
391
kleuterleidsters
852
onderwijs, subsidiëring openbaar en neutraal bijzonder
852
KMOO
847
Kockengen, gemeente
742
Kolendistributie
748
Koningin, Commissaris der
295, 719, 720, 721, 722, 723, 820, 858, 866
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Kortenhoef, polder
krankzinnigenverpleging, kosten
Kringbestuur van de Keuringsdienst van Vee en Vlees
KvK
Kwadijk-Middelie, gemeente

893
804, 806, 807, 810
677
292
831

Lager Onderwijswet 1920, herziening
Landarbeiderswet
Landbouw
Nijverheid & Handel, minister van
Natuur en Voedselkwaliteit, Ministerie van
Organisaties, Overleg
Landbouwgronden
Provinciale Commissie Beheer
versnippering
Wet vervreemding
Landelijk Gebied (PCLG), Provinciale Commissie
lectuurvoorziening in Utrecht, Katholieke Centrale vereniging voor
ledenraadplegingen
Leefbaar en Bereikbaar, Midden-Nederland
Leefomgeving (PCL), Provinciale Commissie
Leerlingwezen, Stichting Regionaal Orgaan voor het
Leersum
Leeuwarden
legesverordening, provinciale
leidingen in openbare wegen, aanleg
Leidsche Rijn, Vinex locatie
Leusden
Lezoux (Fr.)
Lichamelijke Opvoeding en Sport
Adviescommissie ter bevordering van de
Stichting Utrechtse Provinciale Raad voor de
lidmaatschap
Liduiana, ziekenfonds St.
Limburgse Gemeenten, Vereniging van
Linschoten
Lokaal Bestuur, Toekomst
Lopik
Losser, gemeente
luchtbescherming
luchtbeschermingspersoneel
Luchtvaartwet
Luchtverontreiniging en Hinderwet, ambtelijke commissie

Maarn, gemeente
Maarssen
gemeente
wethouder
Maarsseveen, gemeente
Maartensdijk, gemeente
Maatschappelijk Hulpbetoon voor Nederland (Amsterdam),
Centraal Archief en het Inlichtingenbureau inzake het
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848, 850
753
748, 751
470
431, 432
424, 425
772
772
465, 471
838
16-75
69
471
551
438, 445
908
687
349
34
25, 31, 40, 49, 51, 70, 438, 445
350
573
575
287
811
408, 772, 804
650
48
344, 350, 740, 803
667
342, 728
342
501, 502
478

438, 445, 680
7, 41, 537, 664, 665, 727, 745, 836, 847, 851
537, 745
305, 665, 665
31, 445
835

Maatschappelijk werk
Opbouwstichting voor
in de provincie Utrecht, Stichting voor
Maatschappelijke
Ondersteuning
Overijssel (KMOO), klankbordgroep
(WMO), klankbordgroep Uitvoering Wet
participatie en maatschappelijke zorg 2002-2005
Beleidskader
Programma
Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen
Manifest van de Utrechtse gemeenten
Mariaplaats (Utrecht)
Matrixspel
Mazure, Commissie
Media
meerjarenprogramma Gelderse Vallei/Utrecht-Oost 2007-2013
melk, consumptie
meters van het elektrisch licht
Middelburg, gemeente
Middenstandsbank, Nederlandse
Midden-Nederland Leefbaar en Bereikbaar
Midden-Kleinbedrijf, Regionaal Instituut
Midwoud, gemeente
Milieu, Provinciaal Overleg
Milieuaangelegenheden, Provinciaal overleg
Milieubeheer
provinciale Raad voor
en Waterhuishouding (PCMW), Provinciale Commissie
en (woning)bouwregelgevingen, deregulering op de
beleidsterreinen ruimtelijke ordening
milieubeleid, kader gemeentelijk
Milieubeleidsplan
op het onderdeel afvalstoffen, bijstelling
klankbordgroep van het Tweede Provinciaal
Milieuhygiëne van de Vliegbasis Soesterberg
milieuverordening (PMV), provinciale ontwerpmillennium
notitie ‘Op weg naar het volgend
miniconferenties, zie: workshops
Minister van
Bestuurlijke Vernieuwing
Binnenlandse Zaken
Economische Zaken
Justitie
Landbouw, Nijverheid & Handel
Sociale Zaken
(Verkeer en) Waterstaat
Volksgezondheid
Wederopbouw en Volkshuisvesting
Ministerie (OM), Openbaar
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520
521, 523

847
847
845
844
838
392, 393, 394, 395
769
640
661
39, 60, 62
470
751
706
369
583, 584
69
434
804
481
491
475
471, 498, 499
445, 456
21
500
492
501, 502
791
256, 317
614

38
754
754
718
748, 751
759, 831
417, 655
831
661
518, 519

Ministerie van
Binnenlandse Zaken, Bezitsvorming en Publiekrechtelijke Bedrijfsvoering
Binnenlandse Zaken (& Koninkrijkszaken) (BIZA/BZK)
Buitenlandse Zaken
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen (OC&W)
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM)
model-bouwverordening, landelijke
Molens’, Stichting ‘De Utrechtse
Monfoort, gemeente
Monumentencommissie van de PUWC
Monumenten Inventarisatie Project, Begeleidingscommissie
Monumentenwacht
Monumentenzorg
en archeologie, Commissie
(RdMz), Rijksdienst voor
motorrijtuigen, keuring zware
Motor- en Rijwielwet (1905)
Muziekschool, Provinciaal Overleg
Muziekvoorziening, Werkgroep (provinciale)

Nationaal
Archief (’s-Gravenhage)
Bestuursakkoord Waterketen
Nationale Woningraad
Natuurbescherming
Natuurmonumenten in Nederland , Vereniging tot Behoud van
Nautische Bagger, Commissie
NBG
Nederland
MiddenNoordOostWestNederland 2030 ruimtelijke perspectieven
Nederlands Instituut voor
Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting (NIROV)
Volkshuisvesting en Stedebouw (NIVS, Amsterdam)

683
70, 74, 648, 679
854
470
569
65, 782, 783, 798
661
556, 557, 558, 571
71, 650
853
566
561, 562
570
570
734
735
560
559

907
798
763
873, 889
890
487
343, 958
69
64
64, 438
824, 825, 826,
25
763
763, 765, 871

Nederlandse
Bond van Gemeente-ambtenaren (NBG)
343, 658
Organisatie voor Internationale Bijstand (NOVIB)
854
Spoorwegen (NS)
738
Thermo-Chemische Fabrieken (NV NTF), N.V.
821, 823, 824, 825, 828
Vereniging voor Tuin- en Landschapskunst
901
Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen (NUZO)
546
neutraal bijzonder kleuteronderwijs, subsidiëring openbaar en
852
Nieuwkoop
891
Nieuwegein,
gemeente
22, 33, 38, 44, 46, 48, 64, 72, 623, 625, 627, 639, 647, 744, 781, 839
Gemeentearchief
627
Nijmegen, gemeente
45, 53, 542
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NIROV
NIVS (Amsterdam)
NIWB
noodtoestand van wegen op het platteland
NoordBrabant, provincie
Holland, provincie
Noord-Hollandse Gemeenten, Vereniging van
Nota
‘Om het vertrouwen van de burger’
‘Regiovisie Jeugdzorg Utrecht 1999-2000’
‘Visie Oog voor Wonen’
‘Vitaal Platteland’
notitie (provinciale)
‘Betrokken en krachtig bestuur’
‘Een doode letter?’
‘Op weg naar het volgend millenium’
‘Positionering Paper’
‘Toekomstige positie van gemeenten’
‘Tolpleinen en Tolsystemen’
notitie (kabinets) ‘Vernieuwing bestuurlijke organisatie‘ (VBO)
NOVIB
NS
Nutsspaarbank (Utrecht)
NUZO
NV NTF
nWro,

OASE
OC&W
Oisterwijk
OM
Omstreken van Utrecht’, ziekenfonds ‘De
Onderwijs
-beleid
(BLO), Buitengewoon Lager
Cultuur & Wetenschappen (OC&W), Ministerie van
Hoger en Middelbaar
-raad
-wet 1920, herziening Lager
Onderwijsbegeleiding Westelijk Utrecht G5, Stuurgroep Onderzoek
onderwijzers, jaarwedden (tijdelijke)
onkruidbestrijding
Ontgrondingsverordening
ontheffingsbeleid zorgplicht rioleringen, provinciaal
ontvangers, jaarweddenregeling burgemeesters, secretarissen en
ontwerpbesluiten Vallei, Eem en Veluwe
ontwikkelingssamenwerking’
studiebijeenkomst ‘Gemeenten en
Werkgroep (provinciale)
oorkonde
Oostdongeradeel, gemeente
Opbouwstichting voor Maatschappelijk werk
Openbaar Ministerie (OM)
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763
763, 765
682
742
737
800
370, 508, 666, 804
640
843
778
470
646
659
614
256
646
747
21, 22
854
738
588, 589
546
21, 823, 824, 825, 828
59, 65, 471

428, 429
569
912
518, 519
811
19
547
569
851
852
848, 850
548
849
785
797
792, 796
693
496
856
855, 856
295
905
520
518, 519

openbaar en neutraal bijzonder kleuteronderwijs, subsidiëring
Openbare Werken, regionaal Coördinatiecollege voor
Open poort tot kennis’, Rapport ‘
Ouderen (NUZO), Netwerk Utrecht Zorg voor
Ouderenbeleid (BOOB), Bestuurlijk Overleg
ouderenbeleid, Werkgroep (provinciale) Doorcentralisatie flankerend
Ouderenzorg, Stuurgroep Regiovisie
Oudewater, gemeente
overdracht van wegen
Overgangswet Verzorgingstehuizen
overheadkosten
Overijssel, VNG afdeling
overleg Steunfuncties Welzijn
Overleg– en Adviesorgaan op Sociaal-Economisch terrein (OASE), Provinciaal
Overleg
Arbeidsplaatsenregister
Landbouw Organisaties
Overschie N.V. “Gekro”, destructiebedrijf
Oversticht’, Ingenieursbureau ‘Het
overwegen

852
405, 451
569, 846
546
543
535
539, 540
650
745
838
623
734, 847
533
428, 429
442
431, 432
825, 827, 832, 833
678
738

Paleisstraat
pardonregeling
Parijs
papier, aankoop
PCB
PCC
PCL
PCLG
PCMW
PCW
penningmeester, zie: secretaris
pensioenbijdragen
Pensioenfonds (ABP), Algemeen Burgerlijk
percelen, Commissie van Advies (inzake de) drinkwatervoorziening van super-onrendabele
persoonskaartenstelsel
personenvervoer
langs den weg, Vakgroep
Wet
plashuisjes
plassengebied, Utrechtse
Platteland’, Nota ‘Vitaal
platteland, postdienst
plattelandsvernieuwing
ontwikkeling
pilotbijeenkomsten
Plan van Aanpak Windenergie
Planologische
Commissie, provinciale
Dienst, provinciale
plattelandslectuurvoorziening
polder Kortenhoef
polderbestuur Drecht en Venen
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338
55
337
705
838
838
471
465, 471
471, 498, 499
440
693
693
421
662
741
744
902
902
470
739
32
437
64
439
454, 464, 471
447
838
893
893

Polio-inentingen
812
Politie, Provinciale Adviescommissie
413
politie gemeente Utrecht, hoofdcommissariaat van
734
politiekleding
7
politieverordening kamperen
729
politionele administratie
718
Polsbroek, gemeente
344, 709
‘Positionering Paper’, notitie
256
postdienst platteland
739
Postgiro
590
PPC
447, 448, 471
PPD
447
prestatieafspraken, woonvisie en
57
prijzencommissies, plaatselijke
754
Programma maatschappelijke participatie en maatschappelijke zorg
844
project
‘De Schammer’
51
‘Slagen voor Veiligheid’
416
Projectgroep Coördinatie en Calamiteitenbestrijding (PCC)
415
Promotie en Acquisitiebeleid, Stuurgroep
426, 427
Prostitutiebeleid, regeling
777
Protestants Christelijke Bibliotheken (PCB)
838
Provinciale Afdelingen VNG
306, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328,
329, 330, 331, 332, 339, 820, 829
provinciehuis Utrecht (locatie Rijnsweerd)
65, 66
provinciesecretaris
396
Provinciaal
Beraad
Gehandicaptenbeleid
525
Bejaardenbeleid
526
geneeskundig schooltoezicht
801
Overleg
Muziekschool
560
Milieu
481
Milieuaangelegenheden
491
Vastgoed Utrecht
464
- en Adviesorgaan op Sociaal-Economisch terrein
428, 429
overlegorgaan Kindercentrawerk
527
Provinciale
Adviescommissie
Politie
413
Rijkssteun Woningbouw
450
Vormings–Ontwikkelingswerk Volwassenen
529
Wet Ambulancevervoer
517, 537
afdelingen van de VNG
306, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 448
Bladen
626
Commissie
Beheer Landbouwgronden
424, 425
Bodemsanering Bedrijfsterreinen (BSB West)
503, 504, 505, 506, 507
Grondwaterbeheer
476
Landelijk Gebied (PCLG)
465, 471
Leefomgeving (PCL)
471
Milieubeheer en Waterhuishouding (PCMW)
471, 498, 499
van de Raad en Advies van het Zorgkantoor Utrecht
545
voor de rattenbestrijding
834
167

Stichting Grootschalige Basiskaart Nederland Utrecht (GBKN Utrecht)
469
van overleg voor de Volksgezondheidszorg
509
van werkgelegenheid (PCW)
440
voor het verhuurautobedrijf
743
concept-verordening waterhuishouding
789
Contact Commissie (PCC)
838
emigratiecommissie
715
Herverdelings-Commissie
419
Huisvestingscommissie
461
Karteringscommissie
452, 453
ontwerpdistelverordening
785
milieuverordening (PMV)
791
Plancommissie voor de Bibliotheekvoorziening
563
Planologische Commissie
454, 464, 471
Planologische Dienst
447
PMV
791
Raad voor (de)
Cultuur
565
Milieubeheer
475
Sport en Recreatie
578
Volksgezondheid
510, 511, 514, 515, 516, 802
Stadsvernieuwingscommissie (PPC)
447, 448
Staten van Utrecht
421, 429, 430, 814
coalitieakkoord 2007-2011
54
2007-2011, nieuwe provinciale
392
Utrechtse
Commissie
ter bestrijding van gevolgen jeugdwerkloosheid
758
tot instandhouding en bevordering der schoonheid van stad en land
859, 864, 898
van samenwerking inzake Voor- en Nazorg voor geestelijk hulpbehoevenden
810
Electriciteits-Maatschappij N.V. (NV PUEM)
654, 655, 656, 706, 709, 710, 711
Revalidatie Stichting (PURS)
522
Vereniging
ter bevordering van de hygiëne van Moeder en Kind
513, 812
Bestrijding der Tuberculose (TBC)
512, 814
Welstands-Commissie (PUWC)
570, 853
verdelingsverordening Wet Stads- en Dorpsvernieuwing
773, 774
Vereniging voor Vreemdelingenverkeer (VVV)
580, 581
verordening op de bejaarden-, verzorgings- en verpleeghuizen
521
Volkshuisvestingcommissie
462
Provinciewet
471
provincie-gemeenten 2007-2011, Samenwerking
54
provincie Utrecht zie: Utrecht, (provincie)
publiekrechtelijke beperkingen (Wkpb), Wet kenbaarheid
781
PUEM, NV
654, 655, 655, 706, 709, 710, 711
PURS
522
PUWC
570, 859
Monumentencommissie van de
853
puzzel
395
PTT–Kamer
417
Puy de Dôme (Fr.)
350
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raad en raadslid
raadhuis Nieuwkoop
Raad van Advies van provinciale commissie Raad en Advies van Zorgkantoor Utrecht
raads- en/of commissieleden
raadsverkiezingen
Racismebestrijding, Begeleidingsgroep Discriminatie en
Radio Utrecht, Stichtingsraad
radio-installaties
RAI congrescentrum
Randstad, regio
Randstadgroenstructuur
Stuurgroep
Werkgroep (provinciale)
Rapport ‘Open poort tot kennis’
rattenbestrijding, provinciale commissie voor de
RBO
RdMz
Reconstructiecommissie
Gelderse Vallei en Utrecht-Oost
van de Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei (SVGV)
Recreatie
Centrale Projectgroep Toerisme en
provinciale Raad voor Sport en
Recreatieraad
recreatieverblijven, permanente bewoning
Reewijkse plassen
regeerakkoord 1998
Regeling afwikkeling nalatenschap oude Vreemdelingenwet, Ondersteuning
Regeling drinkwatervoorziening super-onrendabele percelen
Regionaal
Bestuurlijk Overleg (RBO)
Coördinatiecollege voor Openbare Werken
Coördinatiepunt Fraudebestrijding (RCF)
Dienstverleningscentrum Kleinbedrijf
Indicatie Orgaan West-Utrecht (RIOWU)
Instituut Midden-Kleinbedrijf
Orgaan Verkeersveiligheid

53
891
545
38, 53, 60, 62
45
536
568
714
354
437
482
482
569, 846
834
504
570
466, 467, 468
470
578
578
574
44
902
26
55
421
504
405, 451
72
422
839
434
414

Regionale
Energie Maatschappij Utrecht (NV REMU), N.V.
430, 657
Raad voor de Arbeidsmarkt
441
Toetsingscommissie Werken met behoud van Uitkering
443
Regio-team invoering nieuwe Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV)
418
regio-overleg
702
regiovorming
20
reis- en verblijfkosten, declaratie van
591
rekenkamerrapporten
64
REMU, NV
430, 657
Renkum
883
Renswoude
438
reorganisatie binnenlands bestuur
641
Revalidatie Stichting (PURS), provinciale Utrechtse
522
revolvers, aankoop van
708
Rhenen, gemeente
438, 706, 711, 760, 854
169

Rijbewijzen, Werkgroep (provinciale)
406
Rijk
26, 440, 644, 664, 665, 669, 675, 693, 748, 757, 815, 848
Rijk-Gemeenten
bestuurlijk partnerschap
26
Bestuursakkoord
644
financiële verhouding
664, 665, 669
Rijksarchief in de provincie Utrecht (HUA)
627
Rijksarchivaris in de provincie Utrecht
627
Rijksbelastingdienst, inspecteurs van de
676
Rijksdienst voor
Monumentenzorg (RdMz)
570
Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB)
570
Rijksuniversiteit
Groningen
40
Utrecht
906
Rijksverkeersinspectie
740
Rijn, De
507
Rijnsweerd), provinciehuis Utrecht (locatie
65, 66
Rijsenburg
445
riolering
Buitengebied
796
provinciaal ontheffingsbeleid zorgplicht
792, 796
rioleringen, Werkgroep (provinciale) financiële gevolgen schade aan
407
Rioleringszorg, benchmarking
798
RIOWU
839
ROB
570
Rotterdam
749, 767
Rotterdamse Bankvereniging
584
Route (1921), Code de la
735
Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting (NIROV), Nederlands Instituut voor
763
ruimtelijke ordening, milieubeheer en (woning)bouwregelgevingen,
deregulering op de beleidsterreinen
445, 456
Ruimtelijke Ordening, Wet
art. 19
687, 775, 779
(nWro), nieuwe
59, 65, 471, 782, 783
RVV
418

Salomons (Amsterdam), Firma
samenvoeging gemeenten
samenwerking
gemeenten
provincie-gemeenten 2007-2011
samenwerkingsagenda
gebieden
orgaan Agglomeratie Utrecht en het Streekverband Zuid-Oost Utrecht
regio’s
verbanden
Samenwerkingsverband Midden- en West-Utrecht
sanatorium ‘Zonnegloren’
Schalkwijk, gemeente
Schammer’, project ‘De
schattingscommissies
170

619
694
694
54
393, 394, 395
699
698
703
700, 701, 702
701
816
7, 693, 706, 738, 858
51
333

Schiedam, gemeente
672
scholen
middelbare scholen
851
opleidings852
stroomverbruik
711
schooltandartsverzorgingsdiensten
811
toezicht, provinciaal geneeskundig
801
schoonheid van stad en land
Federatie van Organisaties, werkzaam in het belang van de
872
provinciale Utrechtse Commissie tot instandhouding en bevordering der
859, 864, 898
schoonheidscommissies
888
schrijfmachine
619
secretaris(-penningmeester)
bezoldiging
303
declaraties
592, 593
functie
307
overdracht archief
620
waarneming
304
secretarissen en ontvangers, jaarweddenregeling burgemeesters,
693
Secretarissen in de Provincie Utrecht (VBSPU), Vereniging van Burgemeesters en
658
secretariaat
614, 622
SKRUH
624, 912
Sneek, gemeentesecretaris
905
Snelrewaard
650
SociaalCulturele Voorzieningen, Werkgroep (provinciale)
528
Economisch
nderzoek, Werkgroep (provinciale)
423
Ontwikkeling, Werkgroep (provinciale)
433
terrein (OASE), Provinciaal Overleg– en Adviesorgaan op
428, 429
sociaal-economische aangelegenheden
17
sociaal zekerheidsbeleid, toekomst
27
Sociale
Diensten
toetsingskader
20
vernieuwing
18
Zaken, Minister van
759, 831
Soest
42, 60, 445, 816
Soesterberg
36
Soesterberg, Milieuhygiëne van de Vliegbasis
501, 502
Spaarbank (Utrecht)
586
Spakenburg
257
Spoorwegen (NS), Nederlandse
738
Sport
Adviescommissie ter bevordering van de lichamelijke opvoeding en
573
en Recreatie, provinciale Raad voor
578
Staatscommissie tot herziening van de regeling der financiële verhouding tussen Rijk en gemeenten 669
Staatsblad
1919, 518
817
1919, nr 524
817
1928, no. 265
692
1953, no. 490
731
Staatscourant, Nederlandsche
288, 289
stad en land, Federatie van Organisaties, werkzaam in het belang van de schoonheid van
872
171

Stad en Landschap van Zuid-Holland, Instituut
891
Stads- en Dorpsvernieuwing, provinciale verdelingsverordening Wet
773, 774
Stadshuis (Nieuwegein)
625
Stadsvernieuwingscommissie (PPC), provinciale
447, 448
standplaatsen woonwagens
837
Staten-Generaal, Eerste Kamer der
661, 672
Staten van Utrecht, provinciale
421, 429, 430, 814
Statistiek
(CBS), Centraal Bureau voor de
634, 677
van Besmettelijke en andere Veeziekten in Nederland, Bureau voor
822
statistieken
677
Stedelijke Vernieuwing, Investeringssubsidie
688
stedenband
350
stofbestrijding
784
Sport en Recreatie, provinciale Raad voor
578
Stichting
van Amsterdam
582
Commissie Bodemsanering In Gebruik Zijnde Bedrijven (BSB)
493
provinciaal sociaal charitatief centrum Utrecht
524
voor maatschappelijk werk in de provincie Utrecht
521, 523
tot Rationalisatie van het Bouwen
661
Regionaal Orgaan voor het Leerlingwezen
551
Stichtse Culturele Raad
554, 555
‘De Utrechtse Molens’
556, 557, 558, 571
Utrechtse
Boerderij
571
Provinciale Raad voor de Lichamelijke Opvoeding en Sport
575
Waarborginstituut voor de Tuinbouw in Utrecht
420
Stichtingen publiekrechterlijke verenigingen, Commissaris voor niet-commerciële Verenigingen en
346
Stichtingsraad Radio Utrecht
568
Stichtsche Lustwarande, de
445
Stichtse Rijnlanden
495
straatverlichting
710
straatverlichtingovereenkomsten
656
straten en wegen, onderhoud
736
Streekarchief Kromme Rijn-Utrechtse Heuvelrug (Wijk bij Duurstede)
624, 912
streekplancommissies
765
streekplan
Oost-Utrecht
768, 894, 895, 901, 911
Utrecht
780, 892
Streekschool voor beroeps-begeleidend onderwijs
549, 550
Streekverband Zuid-Oost Utrecht
700, 701
streekverbanden
700, 701, 702
streekvoorzieningen
695
stroomprijs voor verlichting
706
stroomverbruik scholen
711
structuur Arbeidsvoorziening
840
studiebijeenkomst ‘Gemeenten en ontwikkelingssamenwerking’
856
Studiecommissie Bouwvoorschriften
661
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Stuurgroep
Baggerbergingsplan Utrecht
Economische Ontwikkeling
herstructurering openbaar bibliotheekwerk
ontwikkeling regiovisie voor mensen met een functiebeperking
Onderzoek Onderwijsbegeleiding Westelijk Utrecht G5
Promotie en Acquisitiebeleid
Randstadgroenstructuur
Regiovisie
Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)
Jeugdzorg
Ouderenzorg
Verstandelijk Gehandicapten
Toeristisch Recreatief Ontwikkelingsplan
Verkeerseducatie
SVGV

TamTam, Bureau
taxi’s
taxi- en verhuurauto-ondernemingen
TBC
Technisch Adviesbureau van de landelijke VNG (Amersfoort)
tehuizen voor geestelijk gestoorde bejaarden
telefoonverbindingen
Thermo-Chemische Fabrieken (NV NTF), N.V., Nederlandse
Thorbeckeplein (Amersfoort)
Toekomst Lokaal Bestuur
Toerisme en Recreatie, Centrale Projectgroep
Toeristisch Recreatief Ontwikkelingsplan, Stuurgroep
‘Tolpleinen en Tolsystemen’, notitie
transparantiemethode omzetbelasting
Troonrede (1928)
Tubbergen, gemeente
Tuberculose (TBC), provinciale Utrechtse Vereniging Bestrijding der
Tuinarchitecten (BNT), Bond van Nederlandse
Tuinbouw in Utrecht, Stichting Waarborginstituut voor de
Tuin- en Landschapskunst, Nederlandse Vereniging voor
Tull en ’t Waal, gemeente
Tweede Kamer der Staten-Generaal

494
425, 426
569
542
548
426, 427
482
544, 803
538
539, 540
541
576
552
470

632
740
741
512
299, 799, 805
514
736
821, 823, 824, 825, 828
882
48
578
576
747
690
665
667
512, 814
901
420
901
693, 858
672

uitbreidingsplan voor
gewestelijk
Utrecht
10, 445
Oostelijk-Utrecht
445, 764
Commissie voor de bestudering en uitwerking van een gewestelijk
764, 768
uitbreidingsplannen en andere stedenbouwkundige regelingen, Commissie voor
447
Uitkering, Regionale Toetsingscommissie Werken met behoud van
443
UPB
712, 713, 717
UPSD
617
Utrecht (gemeente)
1, 10, 31, 45, 68, 76, 77, 341, 351, 408, 445, 508, 522, 544, 585, 586, 588, 589,
654, 655, 658, 671, 673, 693, 734, 755, 765, 769, 782, 783, 800, 802, 803, 808, 813
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Utrecht (provincie)

10, 19, 29, 63, 65, 66, 417, 420, 435, 436, 437, 446, 482, 510, 511, 514, 518,
519, 520, 523, 547, 627, 636, 637, 638, 642, 643, 644, 650, 658, 664, 665, 691, 696,
697, 703, 708, 714, 715, 719, 720, 721, 722, 723, 730, 737, 746, 760, 761, 765, 770,
781, 785, 787, 789, 790, 793, 798, 800, 802, 803, 806, 810, 815, 816, 828, 834, 838,
845, 853, 866, 887, 898

Utrecht (regio)
en het Streekverband Zuid-Oost Utrecht, samenwerkingsorgaan Agglomeratie
698
Bestuurlijke organisatie Grootstedelijk Gebied
635
Midden- en West-Utrecht, Samenwerkingsverband
701
, Noord-West
805
-Oost(elijk)
394, 395, 445, 466, 467, 468, 470, 544, 642, 643, 764, 768
-West
394, 395, 544, 642, 643, 650
Zuid-Oost
700, 701
‘Utrecht-Oost’, burgemeesterskring
683
Utrecht 2005-2015, streekplan
780
Utrechts Monumenten Cultuurfonds
572
Utrechtsch Provinciaal en Stedelijk Dagblad (Utrecht)
617
Utrechtsche Provinciale Brandweerbond (UPB)
712, 713, 717
Utrechtse Boerderij, Stichting
571

Vakgroep personenvervoer langs den weg
741
varkenshouderijen, herstructurering
31, 435, 436
Vallei, Eem en Veluwe, ontwerpbesluiten
496
Vastgoedinformatie in de provincie Utrecht (IOV-Utrecht), Intergemeentelijk Overleg
781
Vastgoed Utrecht, Provinciaal overleg
464
vastrechttarief stroomverbruik
711
Vechtstreek’, burgemeesterskring ‘de
305, 836
Veeartsenijkundige Dienst (Leeuwarden) Inspecteur van de Volksgezondheid en van de
908
veenbranden, Besluit bos-, heide en
786
Veeziekten in Nederland, Bureau voor Statistiek van Besmettelijke en andere
822
Veluwe, ontwerpbesluiten Vallei, Eem en
496
ventvergunningen
760
verdrogingsbestrijding
795
verhuurauto’s
740
VBO
21, 22, 647
VBSPU
658
vee en vlees, afgekeurd
829, 830, 908, 910
Veenendaal, gemeente
307, 440, 627
Veeziekten in Nederland, Bureau voor Statistiek van Besmettelijke en andere
822
veiligheid(s)
aantoonbare
29
en wijkgericht werken
37
erop of eronder?
71
-regio
43
‘Slagen voor Veiligheid’, project
416
Veldhuizen, gemeente
344
Veluwe en Vallei
495
venten
727
verblijfkosten, declaratie van reis- en
591
verdroging, convenant aanpak
795
verduisteringsmaatregelen
709
Vereenigde Ingenieursbureaux voor Bouw- en Waterbouwkunde,
Ingenieursbureau: Dwars, Groothoff & Verhey
805
Vereeniging Het Nederlandsch Wegencongres
734
174

Vereniging
tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland
890
van Brabantse gemeenten
729, 731, 850
van Burgemeesters en Secretarissen in de Provincie Utrecht (VBSPU)
658
van Directeuren van Sociale Diensten
813
van Drentse Gemeenten
324
van Friese gemeenten
691, 752, 905
van Limburgse Gemeenten
408, 772, 804
van Noord-Hollandse Gemeenten
370, 508, 666, 804
van Zuid-Hollandse Gemeenten
370, 651, 730
voor reizende Bibliotheken
838
Verenigingen en Stichtingen publiekrechterlijke verenigingen, Commissaris voor niet-commerciële
346
verenigingsgebouw VNG
338
Verenigingsraad
306
Verhuurautobedrijf, provinciale commissie voor het
743
verhuurauto-ondernemingen, taxi- en
741
Verkeer en Waterstaat, Minister van
417
Verkeersborden, wegwijzers en
707
Verkeerseducatie
Stuurgroep
552
Werkgroep (provinciale)
553
Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV), Regio-team invoering nieuwe Reglement
418
Verkeersveiligheid, Regionaal Orgaan
414
verkeersvoorschriften
716
verkiezingen provinciale staten en gemeenteraden
704
Vernieuwing Bestuurlijke Organisatie (VBO)
647
Verordening
(en)
615, 618
no.145/1940
346
Vrachtwagens, provinciale of gemeentelijke
732
Verpleegtehuizen
Commissie voor de Bejaardenoorden en Verzorgings – en
530
provinciale verordening op de bejaarden-, verzorgings- en
521
vertrouwenscommissie Reorganisatie Eemvallei waterschappen
486
vervoersregio’s, realisatie
746
Verzorgingstehuizen, Overgangswet
838
Verzorgings- en Verpleeghuizen
Commissie voor de Bejaardenoorden en
530
provinciale verordening op de bejaarden-,
521
Vianen, gemeente
651
Vijf Vinger Theorie (VVT),
Preadvies VNG
84
Werkgroep (provinciale) ter bestudering van de werking van de
460
Vinex locatie Leidsche Rijn
34
viskeuring
817
Vleeskeuringswet
817, 820
Vliegbasis Soesterberg, Milieuhygiëne van de 5
01, 502
VNG, (landelijke)
50, 57, 63, 67, 68, 74, 416, 569, 615, 621, 639, 640, 652, 654, 655, 663, 665,
667, 671, 677, 679, 682, 689, 704, 714, 730, 731, 753, 766, 782, 783, 785, 798,
804, 805, 811, 813, 817, 822, 824, 847, 848, 849, 850, 857, 904, 906, 907, 910
VNG, [afdeling] Flevoland
62, 64, 74, 84
VNG afdeling
Gelderland
45, 53, 56, 64, 74, 315, 370
Noord-Holland; zie Vereniging van Noord-Hollandse Gemeenten
Overijssel
734, 847
175

VNG, Provinciale Afdelingen van de
306, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 448
VNG-(tweedaags) congres
354
VNG-notities
4
volksgebruiken, lokale
731
Volksgezondheid
Minister van
831
provinciale Raad voor
510, 511, 514, 515, 516, 802
Volksgezondheidszorg, provinciale commissie van overleg voor de
509
Volkshuisvesting
Centrale Directie van de Wederopbouw en
661
Minister van Wederopbouw en
661
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM), Ministerie van
65, 782, 783, 798
en Stedebouw (NIVS, Amsterdam), Nederlands Instituut voor
763, 765, 871
Volkshuisvestingcommissie, provinciale
462
Volwassenen, Provinciale Adviescommissie Vormings–Ontwikkelingswerk
529
voorkeursrecht Gemeenten (WVG), Wet
66
Vormings–Ontwikkelingswerk Volwassenen, Provinciale Adviescommissie
529
Vreemdelingenverkeer (VVV), provinciale Vereniging voor
580, 581
Vreemdelingenwet, Ondersteuning Regeling afwikkeling nalatenschap oude
55
Vreeswijk, gemeente
717, 718, 771, 787
VROM
65, 782, 783, 798
Vuilverwerking, Commissie van Advies en Bijstand
477
Vuilverwijdering in de provincie Utrecht
477, 483
VVT
460
VVV
580, 581

Waren, Keuringsdienst van
Warenwet
Water (EKRW), Europese kaderrichtlijn
Water en Bodem, Commissie
waterbeheer
stedelijk
Waterbeheersplan
Amstel, Gooi en Vecht
klankbordgroep Integraal
waterhuishouding
provinciale concept-verordening
(PCMW), Provinciale Commissie Milieubeheer en
Waterketen
Nationaal Bestuursakkoord
Stimuleringsprogramma
Waterkwaliteitsbeheer, Commissie
waterleidingbedrijven, gemeentelijke en provinciale elektriciteits-, gas- en
waterleidingen, riool- en afvalwaterzuivering, informatieverschaffing
Waterschap Stichting Rijnlanden
watertaken, gemeentelijke
watervoorziening Noord-West Utrecht
Waterschapsdag
‘Watersporen’
web (www), het
website vngu
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78, 818, 819
817, 818
507
488, 489
32
495
495, 496
789
471, 498, 499

798
798
472, 473
337, 654
799
793
51
805
794
20
58
632, 633

Wederopbouw en Volkshuisvesting
Centrale Directie van de
Minister van
weg in het Landschap’, ‘De
wegbeheer, herverdeling
weggeld, provinciaal
Wegencongres, Eerste Nederlandse
Wegencongres, Vereeniging Het Nederlandsch
Wegenplan
Commissie Provinciaal
(ontwerp-)
Wegenwet (1930)
wegen
aanleg leidingen in openbare
afsluiting
-belasting, opheffing provinciale
onderhoud
overdracht
vernieling
Wet Uitkering
wegwijzers en verkeersborden
Welstands-Commissie (PUWC), Provinciale Utrechtse
Welzijn, overleg Steunfuncties
welzijnsbeleid, reorganisatie provinciaal
werkconferenties
werkgelegenheid
(PCW), provinciale commissie van
Werkgroep (provinciale)
beheer geluidzones industrieterreinen
Doorcentralisatie flankerend ouderenbeleid
financiële gevolgen schade aan rioleringen
Muziekvoorziening
ontwikkelingssamenwerking
Regionaal Bosplan
ter bestudering van de werking van de Vijf Vinger Theorie (VVT)
voor het Provinciaal Plan Autowrakkenverwijdering
voorbereiding van het Provinciaal Plan Verwijdering Ziekenhuisafval
Randstadgroenstructuur
Rijbewijzen
Sociaal-Culturele Voorzieningen
Sociaal-Economisch Onderzoek
Sociaal–Economische Ontwikkeling
Utrechtse Boerderijenstichting
Verkeerseducatie
werkliedenpersoneel
werkloosheid, bestrijding
werklozen, steunregeling en werkverschaffing
werkloosheidsproblematiek
werkloosheidsverzekering
werklozenkassen
Werkplan 2002, conceptwerkverschaffing
werkvoorziening (Wsw), Wet sociale
Werkzoekenden (WIW), Wet Inschakeling
Werk en Bijstand (WWB), Wet financiering
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661
661
769
419
737
734
734
76
77
672, 678
349
735
737
347, 737
745
732
745
707
570, 853
533
842
16-75, 256
17
440
790
535
407
559
855, 856
459
460
484
485
482
406
528
423
433
566
553
683
820
759
715
756
756
614
759
46
24
46

Westbroek, gemeente
Westdongeradeel, gemeente
wethouderschap’, ‘(Nieuw)
wethouders
bijeenkomsten
Financiën en Economische Zaken
Sociale Zaken, werk & Inkomen
Vereniging
Wet (Algemene)
Ambulancevervoer, Provinciale Adviescommissie
Bescherming Bevolking
Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)
Chemische Afvalstoffen
Dualisering
Gemeenschappelijke Regeling(en) (WGR)
op het Gemeentekrediet
Inschakeling Werkzoekenden (WIW)
kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (Wkpb)
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 41, klankbordgroep Uitvoering
Personenvervoer
Ruimtelijke Ordening
art. 19
(nWro), nieuwe
sociale werkvoorziening (Wsw)
Stads- en Dorpsvernieuwing, provinciale verdelingsverordening
Uitkering Wegen
vervreemding landbouwgronden
voorkeursrecht Gemeenten (WVG),
Werk en Bijstand (WWB), financiering
wethouder Maarssen
wetsontwerp tot regeling van de Nationale Inkomsten- en Winstbelasting (NIWB)
Wgr-indeling
Wierden, gemeente
Wijdemeer, gemeente
Wijdenes, gemeente
wijkgericht werken
Wijk bij Duurstede, gemeente
Willige Langerak, gemeente
Windenergie
Plan van Aanpak
(BLOW), Bestuursovereenkomst Landelijke Ontwikkeling
Windplan
wintercongres
winteropslag aardappelen
Wkpb
WMO
Woerden, gemeente
Wonen’, Nota ‘Visie Oog voor
“woningbouw”, (artikel)
woningbouw
in de provincie
regelgevingen, deregulering op de beleidsterreinen ruimtelijke ordening
sociale
woningen, gemeentelijke
Woningbouw, Provinciale adviescommissie Rijkssteun
178

305
905
38
70
50
67
70
517, 537
728
545
479
471
74, 699
755
24
781
847
744
687, 775, 779
59, 65, 471, 782, 783
46
773, 774
745
772
66
46
537, 745
682
645, 646, 647
667
893
339
37
31, 624
344, 740
439
439
780
52
750
781
847
52, 56, 584, 650, 825
778
771
771
445, 456
23
762
450

Woningwet
Wonseradeel, gemeente
woonvisie en prestatieafspraken
woonwagens, standplaatsen
workshops 16 N.B.,
Woudenberg, gemeente
WZV-regio Utrecht

446, 766
905
57
837
45, 53, 56, 59, 60, 62
362, 438, 445
545

Zeeuwse Gemeenten, Vereniging van
349
Zegveld, gemeente
650
Zeist
2, 5, 294, 315, 445, 642, 809, 856
Zevenaar, gemeente
60
ziekenfondsen
811
Ziekenfondsgelden
692
Ziekenhuis Utrecht (AZU), Academisch
806
Ziekenhuisafval, Werkgroep (provinciale) voorbereiding van het Provinciaal Plan Verwijdering
485
Ziekenhuizen
809
Ziektekosten (AWBZ), Wet Bijzondere
545
Ziektewet, Besmettelijke692
Ziektenkosten (AWBZ), Algemene Wet Bijzondere
28
Ziektenkostenvoorziening Ambtenaren te Utrecht (IZA), Commissie van Beroep Instituut
411, 412
Zondagswet
731
‘Zonnegloren’, sanatorium
816
Zorgkantoor Utrecht, provinciale commissie van de Raad en Advies van het
545
Zuid-Holland
730, 891
Zuid-Hollandse Gemeenten, Vereniging van
370, 651, 730
Zuilen, gemeente
808
zwakzinnigen
547
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