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I. INLEIDING 

 

1.1 historie 

Na het jubileumjaar 2009, waarin het negentigjarig bestaan van de Vereniging van 

Nederlandse gemeenten afdeling Utrecht uitbundig werd gevierd, vervolgt deze provinciale 

vereniging haar koers op weg naar het 100-jarig bestaan op 9 januari 2019. Op die dag zal het 

precies een eeuw geleden zijn dat in het Haagsche Koffiehuis in de Utrechtse binnenstad 

notabelen van + 20 gemeenten hadden besloten tot oprichting van de Vereeniging Afdeeling 

Utrecht van de Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten (VNG).
1
 

 

Provinciale afdelingen van de landelijke Vereniging van Nederlandse Gemeenten VNG (1912) 

waren ontstaan uit het verlangen streekbelangen te kunnen behartigen “welke aan hare leden 

gemeenschappelijk eigen zijn”.
2
 Gezamenlijke belangenbehartiging en bundeling van 

krachten zijn nog altijd belangrijke doelstellingen. De aan de tijd aangepaste strategie berustte 

vanaf 2010 inmiddels op drie gedachten: 1. het scheppen van voorwaarden voor een 

kwalitatief goede, op de Utrechtse situatie toegesneden informatievoorziening voor de 

Utrechtse gemeentebestuurders; 2. een duidelijke focus op een inspirerende platformfunctie, 

het streven is gericht op kwaliteitsverbetering die uiteindelijk moet leiden tot een grotere 

tevredenheid bij onze leden; 3. de behartiging van de belangen van de Utrechtse gemeenten, 

mede door de vergroting van de onderlinge samenhang. De verdere ontwikkeling van de 

platformfunctie leverde inhoud op voor de verdere ontwikkeling van de digitale en kwalitatief 

goede informatievoorziening waarvan de website van de vereniging in toenemende mate een 

integraal onderdeel uitmaakte.
3
 Tijdens het Voorjaarscongres 2013 werd de geheel 

vernieuwde website gepresenteerd, met een “frisse, moderne vormgeving, een opbouw die 

meer is afgestemd op de behoeften van onze bezoekers, duidelijke links naar onze 

berichtgeving in de social media (YouTube, LinkedIn), meer dynamiek én een hogere 

actualiteitswaarde”. Zo werd de reeds bestaande digitale maandelijkse (m.u.v. de 

zomermaanden) nieuwsbrief en de half februari 2010 geïntroduceerde rubriek ‘Utrecht 

persoonlijk’ vooral de persoon áchter de Utrechtse bestuurder en politicus in een nieuw 

setting voor het voetlicht gebracht. Tijdens het najaarscongres 2013 werd een nieuwe formule 

voor het programma beproeft. Na de pauze, werden de aanwezigen toegesproken vanaf een 

heuse zeepkist, hetgeen als zeer geslaagd werd ervaren en navolging verdiende. 

 

Half december 2012 besloot het kabinet Rutte II dat het concreet in overleg zou treden met de 

provincies, betrokken gemeenten en waterschappen om te komen tot een omvorming van de 

provincie Noord-Holland, Utrecht en Flevoland tot een zogeheten landsdeel, de zgn. 

Noordvleugel. Nog vóór de Provinciale Statenverkiezingen van 18 maart 2015 zou deze fusie 

haar beslag moeten krijgen. Schaalvergroting van het provinciaal bestuur zou beter aansluiten 

op de ruimtelijke en economische dynamiek in de Randstad; een sterke bestuurlijke partner voor 

mede-overheden en het (internationale) bedrijfsleven. Op 14 februari 2013 werd in samen-

werking met de provincie Utrecht een themabijeenkomst georganiseerd als reactie op de reeds 

ingezette ARHI-procedure (Wet algemene regels herindeling). De provinciale staten van 

Utrecht bleken in meerderheid tegen de fusieplannen, en vrijwel geen enkele partij geloofde dat 

de fusie kon worden afgerond in 2015. De provinciale staten van Utrecht besloten in februari 

2013 dat in 2014 gelijk met de gemeentelijke verkiezingen een raadgevend referendum zou 

                                                 
1 J.Ph.S. Lemmink, ‘Er bestaat een afdeeling Utrecht’. 90 jaar afdeling Utrecht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (Nieuwegein, 2009), i.h.b. 51-56. 
2 Lemmink, a.w., 53; Zie voor de geschiedenis van de landelijke VNG onder meer: Gedenkboek uitgegeven door de Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten 

ter gelegenheid van haar vijf en twintigjarig bestaan op 28 februari 1937. 1912-1937 (‘s-Gravenhage, 1937). Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de 

VNG verscheen in juni 2012: M. van der Steen, M. van Twist, Tussen traditie en moderniteit. 100 jaar lokaal bestuur in beeld (Vereniging van Nederlandse 

Gemeenten [Den Haag, 2012]). 
3 Vanaf 2002 www.vngutrecht.nl. In 2009 en 2013 vonden vernieuwingsoperaties van de website plaats. Vanaf 2013 was de VNGU ook te vinden op Youtube, 

Linkedin en Facebook. 

http://www.vngutrecht.nl/
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worden gehouden onder de Utrechtse bevolking over de toekomst van de provincie. Amper 

zeven maanden later brokkelde de politieke steun af en vond het raadgevend referendum niet 

plaats. En op 23 juni 2014 gaf het kabinet te kennen het niet ‘opportuun’ te achten om een 

wetsvoorstel met betrekking tot de samenvoeging van provincies in te dienen.  

Voorts werden in 2014 diverse initiatieven genomen om de behartiging van de belangen van de 

gemeenten in Utrecht te versterken. 

 

1.2 leden 

Was er in 1919 nog sprake geweest van 72 gemeenten in de provincie Utrecht, waarvan er 20 

onmiddellijk lid waren geworden van de VNG afdeling Utrecht, met ingang van 1 januari 2011 

was het aantal gemeenten (alle lid van de afdeling) gedaald tot 26. Samenvoeging van 

gemeenten leverde echter ook steeds weer nieuwe gemeenten met nieuwe namen op zoals De 

Utrechtse Heuvelrug (2006), De Ronde Venen (1989; aangevuld met Abcoude 2011) en 

Stichtse Vecht (2011). Evenwel werd het voorstel ten aanzien van de beoogde samenvoeging 

van de gemeenten Renswoude, Scherpenzeel (Gld.) en Woudenberg in juli 2011 door de 

Minister van Binnenlandse Zaken ingetrokken.
4
 

 
fig. 1. Leden VNG Utrecht 2009-2014 (ijkpunt 1 januari) 

 

2009 29 

2010 29 

2011 26 

2012 26 

2013 26 

2014 26 

 

 

Na de Tweede Wereldoorlog (1939-1945) werd ervan uitgegaan dat iedere Nederlandse 

gemeente lid was van de landelijke VNG alsook van een provinciale afdeling. Als vanouds 

stonden de zelfstandige provinciale verenigingen in nauw contact met de VNG. In 2010 lieten 

de veranderingen bij de landelijke VNG (het terugbrengen van beleidscommissies van 17 naar 

7 en het terugbrengen van het aantal leden per commissie en de toegenomen voorkeur voor 

personen die inhoudelijke expertise inbrachten) sporen na bij de afdeling Utrecht. De formele 

rol in selectie en benoeming van leden voor het algemeen bestuur en landelijke commissies 

werd overgenomen door een landelijke adviescommissie (commissie Governance) 

gedeeltelijk ten koste van de inbreng van de provinciale afdelingen. Alleen het voordragen en 

het recht kandidaten aan te bevelen, bleef voor de provinciale afdelingen behouden. De VNG 

afdeling Utrecht maakte naar aanleiding van tussentijdse vacatures in het landelijke bestuur en 

in beleidscommissies in 2011 nog wel gebruik van de mogelijkheid aspirant-leden voor te 

dragen.
5
 De landelijke ledenraadpleging uitgeschreven door de VNG over de toekomst van het 

gemeentelijk bestuur in Nederland leverde in 2010 een buitengewone ledenvergadering op in 

Utrecht-stad.  

 

In 2012 bestond de landelijke VNG precies 100 jaar.
6
 Vanuit de provinciale afdeling Utrecht 

werden de feestelijkheden ondersteund door bijdragen te leveren aan het lustrumboek, waarin 

aan de hand van een twintigtal thema’s, verhaallijnen met bijbehorend beeldmateriaal werden 

                                                 
4 KB van 1 december 2009 ingediend voorstel van wet houdende samenvoeging van de gemeenten Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg, vier grenswijzigingen 

tussen de nieuwe gemeente Woudenberg en de grens tussen de gemeenten Barneveld en Utrechtse Heuvelrug en een wijziging van de grens tussen de provincies 

Gelderland en Utrecht werden ingetrokken (Kabinet aan de Tweede Kamer, 5 juli 2011). 
5 In de voorjaarsvergadering van 2006 in Maarssen was hierover reeds een beleidsvisie vastgesteld. Vervolgens werd in de periode 2007–2010 enkele keren een 

vervolgdiscussie gevoerd over de rol, positie, de wijze van werken, de relatie met de landelijke VNG en over de werkwijze waarop de VNG afdeling Utrecht zoveel 

mogelijk toegevoegde waarde kon leveren. 
6 Op 5 en 6 juni 2012 vond in Den Haag het jubileumcongres plaats. 



6 

 

bezorgd. In de maand februari  2012 stond de VNG afdeling Utrecht centraal in de rubriek 

‘VNG nieuws’, in het orgaan van de vereniging VNG Magazine én in beeld en verhaal op 

www.vng100jaar.nl. Ten slotte droegen de Utrechtse gemeenten bij aan het jubileumcadeau 

van de 12 provinciale VNG-afdelingen aangeboden aan bestuur, directie en personeel van de 

landelijke VNG.
7
  

 

 

   
 
Tijdens het jubileumcongres werd onder het motto ‘Verleden, heden en toekomst’ 

stilgestaan bij het 100-jarig bestaan van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

(Den Haag, 5/6 juni 2012).  foto: Corné Houwaard 

 

 

1.3 bestuur 

Het dagelijks bestuur was belast met het besturen van de vereniging. Het bestuur kon daarbij 

gebruik maken van commissies. Het dagelijks bestuur kwam gemiddeld zes keer per jaar in 

vergadering bijeen of zoveel vaker als leden dat noodzakelijk vonden.
8
 De vergaderingen 

werden voorbereid in de agendacommissie, bestaande uit de voorzitter, de vicevoorzitter en 

secretaris/penningmeester. De meeste bestuursvergaderingen werden bijgewoond door de 

secretaris van de directieraad van de landelijke VNG. 

 

Ter gelegenheid van de opening van het nieuwe provinciehuis en het 75-jarig bestaan van de 

vereniging stelden Gedeputeerde Staten voor het bestuur permanent én gratis een kamer ter 

beschikking:
9
 de zogeheten VNG-afdeling-Utrecht-kamer. Deze kamer werd tot 2004 gebruikt 

voor bestuursvergaderingen. 

 

Met ingang van 2004 vergaderde het afdelingsbestuur ‘op locatie‘ en bezocht daarvoor 

telkens een andere Utrechtse gemeente. Ook vond er soms een bestuursvergadering plaats in 

Den Haag (bv in 2012). Veelal werd de burgemeester van de betreffende gemeente 

uitgenodigd. Tevens werden gemeentebestuurders uit die gemeente, die lid waren van één van 

de VNG-commissies, gevraagd in de vergadering verslag uit te brengen over actuele zaken die 

in de betreffende commissie speelden. Op deze wijze werd de terugkoppeling vanuit de 

commissies gestalte gegeven. 

 

                                                 
7 Een glazen kunstwerk ontworpen en vervaardigd door www.farvetglass.nl (Dronten) werd bij aanvang van het jubileumcongres namens de 12 voorzitters en 

secretarissen van de provinciale afdelingen aangeboden door de voorzitter van VNG Flevoland, A. de Jonge. 
8 Zie overzicht fig. 2. 
9 In 1978 verhuisde het Provinciehuis vanuit het stadscentrum naar de rand van de stad, in Rijnsweerd. Gaandeweg volgden er uitbreidingen met rond 1995 een 

65 meter hoge toren van zeventien verdiepingen met daarnaast een waaiervormige Statenzaal. Met de opening van deze nieuwbouw werd de verhuizing vanuit de 

binnenstad van Utrecht afgerond. Op een steenworp afstand werd op 20 juni 2012 de nieuwe, omstreden behuizing van het Provinciegebouw (in het voormalige 

Fortisgebouw aan de Archimedeslaan) door HM Koningin Beatrix officieel geopend. 

http://www.vng100jaar.nl/
http://www.farvetglass.nl/
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Vanaf 1993 kon het bestuur van de VNG afdeling Utrecht bestaan uit 10 personen.
10

 Als gevolg 

van vooral de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 verlieten in één keer zes 

leden het bestuur. In datzelfde jaar werd ter invulling van de vacatures voor het eerst een open 

procedure gevolgd.
11

 Ofschoon eind december 2011 ten behoeve van de invulling van het 

vicevoorzitterschap een speciale procedure werd opgesteld, bleef de functie ook in 2012 nog 

enige tijd vacant.
12

 In datzelfde jaar trad met H.C. van Amerongen, raadslid in de gemeente 

Lopik het jongste bestuurslid in decennia aan! 

 

Ter voorbereiding van bestuursvergaderingen vond regelmatig overleg plaats tussen de 

(vice)voorzitter en de secretaris/penningmeester bijgestaan door de medewerkers van het 

secretariaat. Twee commissies (bestuursleden + secretariaat) richtten zich vooral op de 

voorbereiding van de halfjaarlijkse congressen. 

 
fig. 2. Aantal bestuursvergaderingen per jaar 

 

2010  5 

2011  6 

2012  6 

2013  5 

2014  6 

 

 

In het kader van belangenbehartiging ten gunste van de Utrechts gemeenteleden vond met 

regelmaat bestuurlijk overleg plaats met het (nieuwe) College van Gedeputeerde Staten in de 

provincie Utrecht. Secretarissen en andere bestuursleden van provinciale afdelingen namen 

deel aan jaarlijks, periodiek overleg met de landelijke VNG. 

 

1.4 commissies 

De VNG afdeling Utrecht had zowel in het bestuur,
13

 als in de commissies van de landelijke 

VNG, als in diverse provinciale commissies een vertegenwoordiging. In de periode 2006-2010 

werden binnen de landelijke VNG negen vaste beleidscommissies en een aantal subcommissies 

in het leven geroepen, waarin ook Utrechtse gemeenten werden vertegenwoordigd. De 

commissies hadden elk maximaal twintig leden inclusief de voorzitter en werden door de 

algemene vergadering benoemd. Dat gebeurde op voordracht van een adviescommissie die 

bestond uit minimaal vier en maximaal zeven onafhankelijke leden. Als lid van de beleids-

commissies konden burgemeesters, wethouders, raadsleden, gemeentesecretarissen en griffiers 

worden benoemd. 

 

De VNG afdeling Utrecht zag zich ook regelmatig vertegenwoordigd door bestuurders uit andere 

provincies, zoals bijvoorbeeld  binnen een groep van lokale bestuurders,
14

 die zich als regionale 

ambassadeur actief inzetten voor het verminderen van regeldruk in het kader van het landelijk 

VNG-project Beter en concreter (2013). 

Gedeputeerde Staten of Provinciale Staten hadden op verschillende beleidsterreinen 

commissies, stuurgroepen en/of werkgroepen ingesteld. Deze dienen als klankbordgroep voor 

de standpuntbepaling die in de beleidssectoren werd voorbereid. De commissieleden namen 

                                                 
10 In de statuten, die voor het laatst in 2006, onder invloed van de Wet Dualisering Gemeentebestuur (7 maart 2002), werden aangepast, wordt enkel gesproken van ten 

minste zeven leden van het bestuur.  
11 Jaarverslag en Jaarrekening 2010 van de VNG afdeling Utrecht, 5. 
12 Zie voor een overzicht van leden van het bestuur, bijlage 2. Tijdens de bestuursvergadering van 20 april 2012 (Baarn) wees het bestuur uit zijn midden mevr. A. 

Vermeulen aan als vicevoorzitter. 
13 Tussen 2008 en eind 2012 maakte C.H.J. (Cor) Lamers (CDA), burgemeester van de Utrechtse gemeente Houten, als vicevoorzitter deel uit van het algemeen 

bestuur van de landelijke VNG. Hij trad terug vanwege zijn benoeming als burgemeester van gemeente Schiedam (4-12-2012). P.A. Otten (VVD), vanaf 1998 raadslid 

te Zeist, zat in het VNG-bestuur in de periode 2010-2014.  
14 Jean Paul Gebben, burgemeester van Renkum, aangewezen als regionaal ambassadeur voor de provincies Gelderland en Utrecht. 
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actief deel aan beleidsbepaling met bestuurders en politici en belangenorganisaties. De 

commissies, stuurgroepen en/of werkgroepen adviseren Gedeputeerde Staten en/of Provinciale 

Staten over actuele vraagstukken die in gemeenten aan de orde zijn. De commissie-, stuurgroep- 

of werkgroepsleden zijn gemeentebestuurders, gemeentesecretarissen of deskundigen van een 

gemeente. 

 

1.5 vertegenwoordiging 

Naast vertegenwoordiging van de VNG afdeling Utrecht in landelijke en/of provinciale 

commissies - al dan niet in VNG-verband - werd zij ook vertegenwoordigd in tal van 

stichtingen en maatschappelijke organisaties hoofdzakelijk in de provincie Utrecht.  

 

1.6 secretariaat 

Het secretariaat werd bemenst door twee personen, te weten een secretarieel medewerker en 

een ambtelijk secretaris; in gezamenlijkheid gaven zij vorm aan de secretariële ondersteuning 

van bestuur en leden. Tijdens de wisseling van de wacht was er gedurende de maand januari 

2011 even sprake van twee ambtelijk secretarissen.
15

 Vanuit het secretariaat werd geregeld 

acte de présence gegeven op jaarcongressen van andere afdelingen, themabijeenkomsten en 

periodiek overleg tussen vertegenwoordigers van de secretariaten van de provinciale VNG-

afdelingen. Zo namen beiden op 18 maart 2013 deel aan de eerste VNG-Bestuurdersdag.  

 

 
 
Tussen 2002 en half april 2015 stond het secretariaat  

onder leiding van bestuurlijk secretaris drs P.C.M. van Elteren,  

gemeentesecretaris van Nieuwegein.  

 

 

1.7 financiën 

Vanaf 2008 betaalden gemeenteleden contributie naar rato van het inwoneraantal met een 

maximum van 150.000 inwoners. Bij vaststelling van de jaarlijkse bijdrage aan de vereniging 

werd steevast rekening gehouden met de hoogte van de financiële reserves en de conjunctuur. 

Jaarlijks werden de inkomsten en uitgaven opgemaakt door het secretariaat en de 

penningmeester. Onder verantwoordelijkheid van de secretaris-penningmeester werden 

jaarrekeningen, opgesteld door het secretariaat in samenwerking met een financieel 

medewerker van de gemeente Nieuwegein, gecontroleerd door de kascommissie waarvan de 

twee leden werden benoemd door de algemene ledenvergadering. Na goedkeuring door de 

algemene ledenvergaderingen werden bestuur en penningmeester gedechargeerd voor het 

                                                 
15 Voor een overzicht van secretariaatsmedewerkers, zie bijlage 3. 
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gevoerde bestuur en beleid van het voorgaande jaar. Vanaf 2005 werden de jaarrekening en 

het jaarverslag gecombineerd gepresenteerd. 

 

 

1.8 activiteiten 

Het organiseren van statutair verplichte halfjaarlijkse ledenvergaderingen, vanaf 2008 

respectievelijk voor- en najaarscongressen geheten, in de maanden mei en november, vormde 

een vast onderdeel van het jaarprogramma. Veelal in aanwezigheid van gedeputeerden 

werden door de aanwezigen - naast onderwerpen van huishoudelijke aard - actuele themata 

bediscussieerd, al dan niet ingeleid door een externe deskundige als gastspreker.
16

 Daarnaast 

werden jaarlijks  specifieke (netwerk)bijeenkomsten, salons of workshops georganiseerd 

bijvoorbeeld ten behoeve van raadsleden en wethouders en het regulier (halfjaarlijkse) overleg 

met Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht. Bijeenkomsten ten behoeve van 

bijvoorbeeld (nieuwe) raadsleden werden soms georganiseerd in nauwe samenwerking met de 

VNG Flevoland en de afdeling Gelderland (FLUG) en veelal in het kader van het 

Actieprogramma Lokaal Bestuur en/of maatschappelijke organisaties of in samenwerking met 

andere organisatie of marktpartijen.
17

 De zogeheten Utrechtse commissiedag – een fenomeen 

dat zijn oorsprong (2008) heeft in het Utrechtse - vond in 2010 niet plaats vanwege 

verkiezingen en het groot aantal personele wisselingen van Utrechtse vertegenwoordigers in 

de landelijke VNG-commissies. Ook in 2011 kon deze dag geen doorgang vinden, ditmaal 

vanwege het groot aantal verhinderingen. In 2012 werden alle Utrechtse vertegenwoordigers 

uitgenodigd, voorafgaand aan een van de bestuursvergaderingen. Die bijeenkomst stond in het 

teken van nadere kennismaking en uitwisseling van ideeën over de wijze van terugkoppeling. 

Eén van de aangedragen ideeën bestond uit de suggestie alle vertegenwoordigers op het voor- 

of najaarscongres voor te stellen aan de leden. Dit idee werd tijdens het najaarscongres 2012 

ook daadwerkelijk uitgevoerd. In 2013 werd geen bijeenkomst met commissieleden 

georganiseerd. Van alle typen bijeenkomsten werden verslagen, evaluaties en waarderingen 

geboekstaafd. 

 

De kredietcrisis van 2008 liet ook in het Utrechtse sporen na. In de jaren erna werden 

´bezuinigingen´ en ´terugtredende overheid´ als een belangrijk thema’s gezien. 

Desalniettemin werd in 2011 geconstateerd dat in vergelijking met andere provincies het in de 

provincie Utrecht relatief goed ging. In 2011 vond in aanloop naar de provinciale 

statenverkiezingen het lijsttrekkersdebat plaats in het provinciehuis (14 -02-2011) 

georganiseerd in samenwerking met de provincie Utrecht en op basis van het concept-

Manifest van de Utrechtse gemeenten voor de nieuwe Staten van Utrecht 2011-2015 dat 

nadien op 24 maart en 4 april in zijn definitieve vorm werd gepresenteerd.
18

 Ten slotte stond 

de periode 2012-2014 in het teken van bestuurlijke uitdaging met betrekking tot de grote 

decentralisatieoperaties van de centrale overheid op het gebied van werk, zorg en jeugd. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 Voor een overzicht van de halfjaarlijkse, algemene ledenvergaderingen, zie bijlage 1. 
17 Het Actieprogramma Lokaal Bestuur was een gezamenlijk project (2007-2010) van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het project had als doel het lokaal bestuur te versterken en het samenspel te stimuleren.  
18 De uitreiking was extra bijzonder omdat dit precies gebeurde op de dag dat ook het Coalitieakkoord 2011–2015 van VVD, CDA, D66 en GroenLinks werd 

gepresenteerd. Voor het eerste was een manifest aangeboden op 2 april 2007 aan de Provinciale Staten 2007-2011. 

http://www.actieprogrammalokaalbestuur.nl/
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themata: 

 

2010 coalitieonderhandelingen; bestuursakkoord; bezuinigingen; decentralisatie en de 

            Randstadprovincie  

2011 social media; effectieve inbreng; samenwerkingsverbanden; ‘duurzame verleiding’; 

            rol en inrichting lokale rekenkamer; burgerparticipatie; wet werken naar vermogen; 

            strategische agenda voor de provincie; ouderenzorg; E-overheid 

2012 e-Awareness; invloed digitale tijdperk op werkwijze gemeenten; bouwen aan (publiek) 

            vertrouwen in de politiek; regionale arbeidsmarkt; de gemeente van de toekomst; 

            social media en besturen; sturen op financiën; interbestuurlijk toezicht; Wet werken 

            naar vermogen; de gemeente van de toekomst; 100 jaar VNG 

2013 fusieplannen provincies Flevoland; Noord-Holland en Utrecht; pers versus politiek, 

            waakhond of schoothondje?; de toekomst van de raad, de raad van de toekomst; 

            interbestuurlijk toezicht; veranderend archieftoezicht; informatie- 

            en informatiebeveiligingsbeleid; vertrouwen in zelfregulerende kracht van de lokale 

            samenleving 

2014 ‘Learn and Share informatieveiligheid hoog op bestuurlijke agenda (i.s.m. Taskforce 

            BID); ‘aan de slag als raadslid’; gemeenteraadsverkiezingen 19 maart; vorm en inhoud 

            nieuwe collegeperiode; inspiratiefestival maatschappelijke initiatieven en gemeenten 

            Er zit muziek in de lokale democratie, burgerparticipatie, Ouderen en gemeenten een 

gedeelde zorg; duurzaam bedrijvig!; Decentralisaties raadsledeneditie; ambtenaren-

netwerk 2014;  Maatschappelijke onrust, bestuur (e)en zorg, interbestuurlijk toezicht, 

gemeenten op weg naar 2020 

 

 

 

 
 
Op 14 november 2014 vond het najaarscongres plaats in de Grote Kerk te Vianen. foto: Liesbeth Geurtsen-van Schoonhoven
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II. GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEF 

 

2.1 periodisering 

In het archief van de Afdeling Utrecht van de VNG wordt haar geschiedenis weerspiegeld. Ter 

gelegenheid van het 90-jarig bestaan van de VNG afdeling Utrecht werd naast de 

jubileumuitgave ook de archiefinventaris van haar archief gepresenteerd,
19

 eveneens in tijd 

begrensd door de jaartallen 1919 en 2009. Onderhavige archiefinventaris sluit daarop aan met 

dien verstande dat van het archivistisch principe van de gebruikelijke weerslag van een 

(kunstmatig) afgebakend tienjarenblok is afgestapt onder invloed van de digitalisering van 

bedrijfsvoering van de VNG afdeling Utrecht. 

 

2.2 locatie 

Het historisch archief van de VNG afdeling Utrecht over de periode 1919-2009 werd in 2010 

geschonken aan Het Utrechts Archief.
20

 Het dynamisch archief van de afdeling Utrecht wordt 

onder verantwoordelijkheid van de afdelingssecretaris beheerd door de gemeente Nieuwegein, 

alwaar het secretariaat sinds 1983 is gehuisvest. In de periode 2000- 2011 werd het 

verenigingsarchief in fysieke zin beheerd in de archiefruimte van het tijdelijk gemeentehuis 

Martinbaan 2. Op 1 november 2011 verhuisde gemeentelijke organisatie naar een nieuw pand 

aan het Stadshuisplein 1. Het zogeheten Stadshuis bood echter geen faciliteiten voor een 

adequate borging van papieren archieven in de zin der Archiefwet. Samen met de gemeentelijke 

archieven werd het archief van de VNG afdeling Utrecht gehuisvest in een archiefbewaarplaats 

van een commerciële partij in Amsterdam;
21

 het beheer, de feitelijke werkzaamheden om 

archieven in geordende en toegankelijke staat te brengen en te behouden, bleef echter een 

verantwoordelijkheid, die namens de afdelingssecretaris, drs P.C.M. van Elteren, door de 

gemeentesecretaris van Nieuwegein, drs P.C.M. van Elteren, werd uitgevoerd! In de praktijk 

werd de archivering uitgevoerd door de Afdeling Support Informatisering.  

 

2.3 van papier naar digitaal 

De verhuizing van de gemeentelijke organisatie van Nieuwegein naar het Stadshuis, diende 

als aanjager op de implementatie van het zogenaamde ‘Nieuwe Werken’. In het gloednieuwe 

gebouw is geen fysieke ruimte meer gereserveerd voor papieren archieven. In dit concept is 

dan ook het plaats- en tijdonafhankelijk beschikbaar hebben van de juiste digitale informatie 

een absolute voorwaarde. In de afgelopen jaren zijn binnen de Nieuwegeinse bestuurlijke en 

ambtelijk organisatie flinke stappen gezet in het digitaliseren en - daar waar mogelijk - 

automatische afhandeling van zaken, workflow. Vanaf september 2010 is met de gemeente 

Nieuwegein van gedachten gewisseld over de gevolgen van De Nieuwegeinse  Aanpak (DNA) 

voor de werkwijze van het secretariaat van de VNG Utrecht als medebewoner van Stadsplein 

1. In de bestuursvergadering 28 januari 2011 was het onderwerp ‘VNG afdeling Utrecht op 

weg naar een papierloze werkomgeving?’ reeds in algemene zin ter sprake gekomen om 

vervolgens in 2012 in breder perspectief diverse malen als onderwerp e-awareness centraal te 

staan op (inter)provinciale bijeenkomsten van VNG -leden.  

 

In 2013 richtte de gemeente Nieuwegein een gesloten site SharePoint Samenwerken in voor 

de VNG afdeling Utrecht ter bevordering van digitaal werken en archiveren. Gedurende het 

eerste kwartaal van 2014 is door het secretariaat in toenemende mate digitaal gewerkt. Vanaf 

1 januari 2015 wordt louter digitaal gewerkt en vervolgens zal er ook digitaal worden 

                                                 
19 Inventaris van het archief van de Vereniging Afdeling Utrecht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (1912) 1919-2009 (2010) met Aanvullingen. 

(Gemeentearchief Nieuwegein, 2009). 
20 Het Regionaal Historisch Centrum Het Utrechts Archief (RHC HUA) komt voort uit de fusie van het Gemeentearchief van Utrecht en het Rijksarchief in de 

provincie Utrecht. 
21 Het volledige CO2 neutrale Archiefdepot van Hulshoff Archiefbeheer in Amsterdam Noord was door Wouter Bos, voormalig minister van Financiën en vanaf 1 

oktober 2010 partner accountants- en adviesbedrijf KPMG, consultant voor onder meer overheid en gezondheidszorg, geopend op 23 september 2010. 
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gearchiveerd. Daarmee wordt het papieren - inmiddels hybride - tijdperk formeel afgesloten 

waardoor enkel een traditionele archiefinventaris, die slechts vijf jaar beslaat, kon worden 

opgemaakt. 

 

Sinds 2002 beschikt de VNG afdeling Utrecht over een eigen website, www.vngutrecht.nl. In 

2009 en 2013 werden vernieuwingsoperaties rond deze website uitgevoerd. Bij aanvang van 

het tweede decennium van de 21
ste

 eeuw stonden het archiveren van (overheids)websites en 

zogeheten ‘social media’ volop in de publieke belangstelling, onder andere door de 

constatering dat een toenemend deel van de communicatie van (overheids)organisaties via de 

eigen website verloopt. De rijksoverheid verwachtte dat gemeentelijke websites op een 

adequate manier zouden worden gearchiveerd opdat deze gearchiveerde sites toegankelijk 

zouden worden voor het publiek. Ofschoon de VNGU een vereniging is, wordt de Archiefwet 

(1995) gevolgd, niet het minst vanwege het feit dat zij de Utrechtse gemeenten tot haar leden 

mag rekenen. Naast de archieffunctie heeft een gearchiveerde website ook nog een ander 

unieke eigenschap. Vanwege het openbare karakter vormde het bij uitstek een geschikte 

bijdrage aan het cultureel erfgoed. De gemeente Nieuwegein, die optreedt als beheerder van 

het archief, heeft de website van de vereniging, vanaf 3 mei 2014 automatisch laten 

archiveren: (http://archief.archiefweb.eu/vngutrecht/Default.aspx).
22

 

 

2.4 omvang en archiefstructuur 

De periodisering van het onderhavige archiefblok wordt begrensd door de data van 1 januari 

2009 en 31 december 2014 en omvat 3,1 strekkende meter. Te samen met het archief over de 

periode 1919-2009 vormt het papieren archief inmiddels de weerslag van 95 jaar 

verenigingsleven. Qua opzet, indeling en presentatie werd het voorbeeld van de 

archiefinventaris over de periode 1919-2009 gevolgd. Voor wat betreft dossiers waarvan het 

zwaartepunt nog in het jaar 2014 viel, zijn de documenten van 2015 e.v. in die dossiers 

opgenomen. Ook de personele wijzigingen in het bestuur die veelal werden voorbereid in 

2014 maar hun beslag kregen in het eerste halve jaar van 2015, zijn verwerkt in de 

overzichten (zie bijlage 2).

                                                 
22 Archiefweb.eu maakte het technisch mogelijk de website te archiveren en direct openbaar te maken via http://www.archiefweb.eu. Deze oplossing is gebaseerd op 

onderzoek van het International Internet Preservation Consortium (IIPC). Archiefweb.eu volgt de Archiefwet (1995) en de Internationale standaarden die gelden voor 

het archiveren van websites, 150-gecertificeerde WARC files voor de opslag van hef archief, open source oplossingen, flexibele continue archivering. Er wordt gebruik 

gemaakt van CMS onafhankelijke software. Archiefweb maakt een schaduwomgeving van de website. Dit is een complete versie van de oorspronkelijke site die 

geheel doorzoekbaar is met alle informatie, afbeeldingen en achterliggende documentatie. Afhankelijk van de gekozen optie wordt het archief gemaakt. Er is gekozen 

voor dagelijkse archivering van de website die wordt opgeslagen en weergegeven op www.archiefweb.eu,Het publiek kan het archief raadplegen door een bepaalde 

dag in het verleden te kiezen en de website te bekijken zoals deze op die dag eruitzag. 

http://www.vngutrecht.nl/
http://archief.archiefweb.eu/vngutrecht/Default.aspx
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III. VERANTWOORDING VAN DE INVENTARISATIE 

 

3.1 opdracht 

Aanvang november 2011 werd in Nieuwegein een nieuw gemeentehuis betrokken. In het 

zogeheten Stadshuis werden geen voorzieningen ten behoeve van dynamische en historische 

archieven aangebracht, zoals een archiefruimte of een archiefbewaarplaats. Het VNG-archief 

dient in goede, geordende en toegankelijke staat te worden gebracht en gehouden. In nauw 

overleg met de Afdeling Utrecht van de VNG werd haar archief  geïnventariseerd en materieel 

verzorgd. Het traject van inventarisatie van het archief over de periode werd reeds in 2009 in 

gang gezet en werd uitgevoerd door een medewerker van de afdeling 

Support/Informatisering.
23

  

 

Archieven van niet-overheidsinstellingen of van privé-personen vallen niet onder de 

Archiefwet (1995). De Archiefwet houdt wel 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, de Utrechtse gemeenten. 

 

3.2 uitvoering 

Ten aanzien van de uitvoering van de inventarisatie is gekozen voor een werkwijze die een 

vergrote toegankelijkheid en tijdwinst opleverde. Aangezien werd voorgebouwd op de 

ervaringen met de inventarisatie van het archief uit de periode 1919-2009 werden de 

verschillende fasen, die zich voordoen binnen het traditioneel archiefbeheer, geïntegreerd met 

als resultaat dat er meteen sprake kon zijn van een archiefinventaris.
24

   

 

3.3 eerdere selectie en vernietiging 

Vanaf de periode dat het afdelingsarchief werd beheerd door de gemeente Nieuwegein tot het 

moment van inventarisatie van het afdelingsarchief in 2009, maakte de selectie en 

vernietiging van daarvoor in aanmerking komende archiefbescheiden deel uit van de jaarlijkse 

gemeentelijke selectie- en vernietigingsrondes. Vanaf 2009 is dat niet meer op grote schaal 

gebeurd.  

 

3.4 wat is vernietigd? 

Vanaf 2009 is slechts in zeer beperkte mate vernietigd. De vernietiging van stukken heeft 

incidenteel plaatsgevonden tijdens het continue proces van inventarisatie. Het merendeel van 

te vernietigen bescheiden omvatte met name dubbelingen. 

 

3.5 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 

                                                 
23 Het beheer van het archief van de VNG afdeling Utrecht over de periode 1919-2009 werd uitgevoerd door het Gemeentearchief Nieuwegein (GAN was  onderdeel 

van de afdeling Documentaire Dienstverlening, Informatisering en Automatisering (DIA)), dat werd opgeheven per 1 januari 2011. Vanaf 1 april 2010 is er sprake 

van de afdeling Support/Informatisering. 
24 In traditioneel archiefbeheer is er veelal sprake van dynamisch, semi-statisch en statische archieven. In de eerste twee fasen levert dat een (summiere) 

dossierinventaris op, terwijl in de derde fase een beschrijvende archiefinventaris wordt opgeleverd. 
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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). 

 

3.6 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. 

 

3.7 opbouw archiefinventaris 

Voor wat betreft de periode 2009-2014 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. In tegenstelling tot de periode 

vóór 2010, valt een significante verschuiving op in de verhouding tussen de categorie 

specifieke zaakdossiers (Taak) en de Stukken van algemene aard, die uitvalt in het voordeel 

van de laatste categorie onder het kopje ‘algemene ledenvergaderingen’.  

 

3.8 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 reeds in een vroeg stadium 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.  

 

3.9 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, hetgeen van nut zou kunnen zijn bij het uitvoeren 

van historisch onderzoek. 

 

3.10 beeldmateriaal 

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’.  
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IV. AANWIJZINGEN VOOR DE GEBRUIKER 

 

4.1 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 

onderling samenhangende stukken aan, zoals agenda’s en notulen van het bestuur, 

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 archiefmappen. 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 Afdeling Utrecht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 2009-2014 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 uiteraard op de huissite van de Afdeling Utrecht van de VNG: 

www.vngutrecht.nl.  

 

4.2 beperkingen in verband met openbaarheid  

Archiefbescheiden die eenmaal formeel zijn 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 (2009-2014).  

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. 

http://www.hetutrechtsarchief.nl/
http://www.utrechtsarchiefnet.nl/
http://www.archieven.nl/
http://www.vngutrecht.nl/
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Aan allerlei andere voorzieningen is veelal een prijs verbonden. Raadpleeg de archief-

medewerker over de mogelijkheden en de kosten die hieraan zijn verbonden. 

 

4.3 wijze van aanvragen 

De inventaris van het Archief van de Vereniging Afdeling Utrecht van de Vereniging van 

Nederlandse Gemeenten 1919-2014 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! 

 

http://www.hetutrechtsarchief.nl/
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V. BIJLAGEN 

 

bijlage 1. halfjaarlijkse algemene vergaderingen (2010-2014) 

 

2010  20 mei  De Ronde Venen 18 november   Eemnes 

2011  21 april IJsselstein  17 november  Veenendaal 

2012  24 mei  Nieuwegein    8 november  Stichtse Vecht  

2013  23 mei  De Bilt   15 november  Bunnik 

2014  23 mei  Utrecht  14 november  Vianen 
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bijlage 2. Overzicht bestuursleden Vereniging Afdeling Utrecht van de VNG (2009-2015) 

 

 

BESTUURSLEDEN 

 

periode bestuurslid    ambt   gemeente 

 

2002-2015 Elteren, P.C.M.   gemeentesecretaris Nieuwegein 

 

2004-heden Janssen, J.J.L.M.   burgemeester  Soest, Zeist 

 

2005-2011 Burgman, mevr. M.   burgemeester  De Ronde Venen 

2005-2012 Oosterwijk-Keulers, mevr. MA.J. gemeentesecretaris Rhenen 

 

2006-2010 Berkel,  mevr. J.L. van  griffier   De Bilt 

2006-2010 Bosch, H.P.A.M.   wethouder  Utrecht 

2006-2010 Foekens, mevr. J.   raadslid  Utrechtse 

Heuvelrug 

2006-2010 Luchtenveld, R.   wethouder  Amersfoort 

2006-2010 Salverda, A.    wethouder  Leusden 

 

2010-2012 Maaren, P.C. van   raadslid  De Bilt 

2010-2013 Stolk-Bleeker, mevr. M.H.  wethouder  Vianen 

2010-2014 Lintmeijer,F.C.W.C.   wethouder  Utrecht 

2010-heden Buijtelaar, J.C.   wethouder  Amersfoort 

2010-2014 Zoetman, H.    raadslid  Eemnes 

2010-2014 Pijnenburg, mevr. J.G.S.  griffier   Baarn 

       griffier   Houten 

 

2011-heden Vermeulen, mevr. A.   burgemeester  Leusden 

2012-heden Klift, mevr. A. van de   gemeentesecretaris Veenendaal 

2012-heden Amerongen, H.C. van   raadslid  Lopik 

2014-2015 Zanen, J.H.C. van   burgemeester  Utrecht 

2014-heden Zakee, R.A.    wethouder  Bunnik 

2014-heden Esterik, mevr. M.A.C. van  griffier   Wijk bij Duurstede 

2014-heden Liefde, mevr. I. de   raadslid  Vianen 
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BESTUURSFUNCTIES 

 

 

periode voorzitter    ambt   gemeente 

 

2007-heden Janssen, J.J.L.M.   burgemeester  Zeist 

 

 

periode vice-voorzitter    ambt   gemeente 

 

2007-2010 Luchtenveld, R.   wethouder  Amersfoort 

2010-2011 Burgman, mevr. M.   burgemeester  De Ronde Venen 

2012-heden Vermeulen, mevr. A.   burgemeester  Leusden 

 

 

periode secretaris/penningmeester  ambt   gemeente 

 

2002-2015 Elteren, P.C.M.   gemeentesecretaris Nieuwegein 

 

 

 

KASCOMMISSIE 

 

periode lid     ambt   gemeente 

 

2008-2013 Louisa-Muller, J.J.   gemeentesecretaris Wijk bij Duurstede 

2010-2011 Ypma. L.    wethouder  Woerden 

2012-heden Kleene, J.A.M.   griffier   IJsselstein 

2013-2013 Nieuwendijk, L. van den  gemeentesecretaris Stichtse Vecht 

2014-heden Seisener, R.    raadslid  De Ronde Venen 
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bijlage 3. Overzicht ambtelijk secretariaat (2009-2015) 

 

secretariaat 

 

1985-heden Geurtsen-van Schoonhoven, mevr. E. 

2007-2011 Overbosch, H. 

2011-heden Bannink, P.W. 

 

 

financiële administratie 

 

2004-heden Hensbergen, A.  Nieuwegein 

 

 

website redactie 

 

2008-heden Harms, E.M. 

 

 

archief 

2009-heden Lemmink, J.Ph.S.  Nieuwegein
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INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE VERENIGING 

AFDELING UTRECHT 

VAN DE VERENIGING VAN NEDERLANDSE GEMEENTEN 

(2004-2009) 2010-2014 (2015) 

 

 

 

I. STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 

 

 

1.1 VERSLAGEN 

 
 

algemene ledenvergaderingen 
 

1-49       Stukken betreffende de organisatie van (halfjaarlijkse) ledenvergaderingen, 

              extra vergaderingen, themabijeenkomsten (werkconferenties), workshops en 

              ledenraadplegingen, 

              2010-2014.                                                 49 omslagen 

 
   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 van het bestuur met het College van Gedeputeerde Staten 

            in de Provincie Utrecht en de vastgestelde jaarverslagen. De ledenvergadering 

            evolueerde zich steeds meer tot halfjaarlijkse bijeenkomsten, die tot 2008 werden 

            aangeduid als voor- en najaarsvergadering. Met ingang van 2008 raakten de termen 

            voor- en najaarscongres in zwang. Vanaf 1990 werden tijdens deze (half) jaarlijkse 

            bijeenkomsten steeds vaker speciale thema’s centraal gesteld. 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 najaarscongressen,  

            zie bijlage 1, p. 17. 

 

 

 1 2010 

 
  N.B. Op 25 januari, 4 en 10 februari vonden respectievelijk te Almere 

                                  Zutphen en Amersfoort regio-bijeenkomsten plaats die in het teken 

        stonden van het thema “Aan de slag als raadslid”. De bijeenkomst  

        vond plaats in het kader van het Actieprogramma Lokaal Bestuur. 

  

 

2 2010 
 

  N.B. Op 11 mei vond in Barneveld de bijeenkomst plaats met het thema   

                                   ‘Het perspectief van gemeenten’. De bijeenkomst werd georganiseerd  

                                   in samenwerking met de landelijke VNG, de VNG Flevoland en de 

                                   VNG afdeling Gelderland. 

 



23 

 

 3 2010 

 
N.B. Op 20 mei vond in De Ronde Venen (Mijdrecht) het voorjaarscongres plaats. 

         De bijeenkomst stond in het teken van het thema ‘De Kaasschaaf voorbij: 

         Besturen in moeilijke tijden’. Bevat vastgesteld Jaarverslag en de vastgestelde  

         Jaarrekening 2009. 

 

 

4 2010 
 

N.B. Op 6 september vond in Nieuwegein een programmabijeenkomst plaats. De 

         bijeenkomst stond in het teken van het thema ‘Open Debat Bestuurlijke 

         Organisatie van Nederland’. 

 

 

5 2010 
 

N.B. Op 15 september vond te Nieuwegein een lunchbijeenkomst plaats. Deze 

         bijeenkomst stond in het teken van het thema  ‘De eerste 100 dagen als 

         wethouder’. 

 

 

6 2010 
 

N.B. Op 23 september werd in Nijmegen de middagbijeenkomst Burgerparticipatie  

         ‘Theorie en praktijk’ georganiseerd. De bijeenkomst vond plaats in het kader  

         van het Actieprogramma Lokaal Bestuur en werd georganiseerd in samen- 

         werking  met de VNG afdeling Gelderland en de VNG Flevoland. Bevat het 

         onderzoeksvoorstel  ‘De stand van burgerinitiatieven in de provincie Utrecht’. 

 

 

7 2010 
 

N.B. Op 6 oktober vond in IJsselstein de workshop ‘Ben ik in beeld?’ De 

         bijeenkomst vond plaats in het kader van het Actieprogramma Lokaal 

         Bestuur en werd georganiseerd in samenwerking met de VNG afdeling 

         Gelderland en de VNG Flevoland. 

 

 

8 2010 
 

N.B. Op 10 november werd in Barneveld een avondbijeenkomst georganiseerd. 

         Deze stond in het teken van de ‘Rol en positie raadsleden in relatie   

         tot samenwerkingsverbanden. Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr)’. 

         De bijeenkomst vond plaats in het kader van het Actieprogramma Lokaal 

         Bestuur en werd georganiseerd in samenwerking met de VNG afdeling 

         Gelderland en de VNG Flevoland. 

 

 

9 2010 
 

N.B. Op 18 november vond in Eemnes het najaarscongres plaats dat in het 

         teken stond van ‘Van groeistuip tot krimpkramp: De toekomst van Utrecht  

         in demografisch perspectief’. Bevat vastgestelde Begroting 2011. 
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 10 2011 
 

  N.B. Op 15 februari vond in Slot Zeist te Zeist de conferentie ‘Goed bestuur’ plaats. 

            De bijeenkomst werd georganiseerd in samenwerking met de provincie Utrecht. 

 

 

 11 2011 
 

N.B. Op 28 maart werd in ’s-Heerenberg (gemeente Montferland) de workshop 

         ‘Social Media’ gehouden. De bijeenkomst vond plaats in het kader van het 

         Actieprogramma Lokaal Bestuur en werd georganiseerd in samenwerking 

         met de VNG afdeling Gelderland en de VNG Flevoland. 

 

 

 12 2011 
 

  N.B. Op 5 april werd in Zeewolde de bijeenkomst ‘Een effectieve inbreng leveren’ 

                                  gehouden. De bijeenkomst vond plaats in het kader van het Actieprogramma 

                                  Lokaal Bestuur en werd georganiseerd in samenwerking met de VNG afdeling  

                                  Gelderland en de VNG Flevoland. 

 

 

 13 2011 
 

N.B. Op 13 april en 12 mei werden respectievelijk in Wijchen en Houten   

         bijeenkomsten georganiseerd die in het teken stonden van de ‘Rol en 

         positie raadsleden in relatie tot samenwerkingsverbanden. Wet 

         gemeenschappelijke regeling (Wgr)’. De bijeenkomsten vonden plaats in  

         het kader van het Actieprogramma Lokaal Bestuur en werden georganiseerd 

         in samenwerking met de VNG afdeling Gelderland en de VNG Flevoland. 

 

 

14 2011 
 

N.B. Op 21 april vond in IJsselstein het voorjaarscongres plaats dat in het teken 

stond van de ‘de duurzame verleiding’. Oorspronkelijk zou de bijeenkomst 

in de gemeente Veenendaal plaatsvinden. Bevat vastgesteld Jaarverslag en   

Jaarrekening 2010. 

 

 

15 2011  
 

N.B. Op 27 april en 26 mei werden respectievelijk in Epe en Baarn bijeenkomsten 

        georganiseerd die in het teken stonden van de ‘Rol en inrichting van de lokale 

        rekenkamer en rekenkamerfunctie.’ De bijeenkomsten vonden plaats in het 

        kader van het Actieprogramma Lokaal Bestuur en werden georganiseerd in 

        samenwerking met de VNG afdeling Gelderland en de VNG Flevoland. 
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16 2011 
 

N.B. Op 16 mei vond in Amersfoort de bijeenkomst Burgerparticipatie: nieuwe 

         verbindingen met burgers’ plaats. Inleider: J. Wallage. De bijeenkomst vond  

         plaats in het kader van het Actieprogramma Lokaal Bestuur en werd  

         georganiseerd  in samenwerking met de VNG afdeling Gelderland en de  

         VNG Flevoland. 

 
 

 17 2011 
 

N.B. In navolging van de Commissiedagen 2008 en 2009 werd op maandag 20 juni 

         2011 te Driebergen de derde commissiedag georganiseerd. 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. 

 

 

 18 2011 
 

  N.B. Op 14 september vond in IJsselstein de workshop Social Media  plaats. De 

           bijeenkomst vond plaats in het kader van het Actieprogramma Lokaal Bestuur 

           en werd georganiseerd in samenwerking met de VNG afdeling Gelderland en 

          de VNG Flevoland.   

 

 

 19 2011 
 

  N.B. Op 3 oktober vond in Groenekan de netwerkbijeenkomst  ‘Strategische 

         agenda voor de provincie Utrecht’ plaats.  

 

 

 20 2011 
 

N.B. Op 13 oktober werd in de gemeente Utrecht de bijeenkomst ‘Op weg naar een 

 strategische alliantie voor de onderkant van de arbeidsmarkt’ gehouden. De  

 bijeenkomst werd mede georganiseerd door Alleato, adviesbureau voor sociale  

 vraagstukken in de provincie Utrecht. 

 

 

21 2011 
 

N.B. Op 3 november vond een workshop plaats ‘Social Media voor raadsleden’ 

         in het kader van het Actieprogramma Lokaal Bestuur en werd georganiseerd 

         in samenwerking met de VNG afdeling Gelderland. 

 

 

22 2011 
 

N.B. Op 17 november vond in Veenendaal het najaarscongres plaats dat in het   

         teken stond van ‘De sterkste schakels over de relatie provincie-gemeenten’. 

         Bevat de vastgestelde Begroting 2012. 
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 23 2011 
 

N.B. Op 21 november vond in Soest de raadsledenbijeenkomst ‘Grip op beleid en 

         bestuur’ plaats. De bijeenkomst stond in het kader van het Actieprogramma 

         Lokaal Bestuur en werd georganiseerd in samenwerking met de VNG 

         afdeling Gelderland en VNG Flevoland. 

 

 

 24 2011 
 

N.B. Op 15 december vond in Doorn (gemeente Utrechtse Heuvelrug) de    

         wethoudersbijeenkomst plaats ‘ouderenzorg’ plaats. De bijeenkomst was een 

         initiatief van Netwerk Utrecht Zorg Ouderen (NUZO) en de VNG-afdelingen 

         Gelderland en Utrecht. 

 

  

 25 2012 
 

  N.B. Op 16 februari vond in Nieuwegein de bijeenkomst plaats die in het teken stond 

         van de Wet werken naar vermogen (WwnV). 

  

 

 26 2012 
 

N.B. Op 16 februari vond in Rhenen de raadsledenbijeenkomst  

‘Media-Raadsleden-Burgers’ plaats. De bijeenkomst werd gehouden in het 

 kader van het Actieprogramma Lokaal Bestuur en werd georganiseerd  in  

 samenwerking met de VNG afdeling Gelderland. 

 

 

 27 2012 
 

  N.B. Op 8 maart vond in Barneveld de bijeenkomst plaats die in het teken stond 

         van de ‘Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte, nieuwe Wet natuur en nieuwe 

         Omgevingswet’. Deze bijeenkomst werd mede georganiseerd door de landelijke 

         VNG, de VNG Flevoland en VNG afdeling Gelderland. 

 

 

 28 2012 
 

N.B. Op 10 mei vond in Leusden de informatiebijeenkomst ‘College voor 

                    Arbeidszaken’ plaats. Deze bijeenkomst, die oorspronkelijk zou plaatsvinden 

                    in Barneveld, werd mede georganiseerd door de landelijke VNG, de VNG 

                    Flevoland en de VNG afdeling Gelderland. 

 

 

 29 2012 
 

N.B. Op 24 mei vond in 2012 in Nieuwegein het voorjaarscongres plaats dat in het 

         teken stond van ‘Bouwen aan vertrouwen’. Bevat vastgesteld Jaarverslag en 

         Jaarrekening 2011. 
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30 2012 
 

 N.B. In 2012 werd uiteindelijk geen commissiedag georganiseerd.  

         Oorspronkelijk zou deze bijeenkomst voorafgaan aan de  

         bestuursvergadering van 8 juni te Amersfoort. 

 

 

31 2012 
 

N.B. Op 17 september vond in het gemeentehuis van Dronten de 

         raadsledenbijeenkomst ‘Communiceren, presenteren en profileren’  

         plaats in het kader van het Actieprogramma Lokaal Bestuur en werd 

         georganiseerd  in samenwerking met de VNG afdeling Gelderland. 

 

 

 32 2012 
  

  N.B. Op 20 september vond in het gemeentehuis van Woerden de  

         ambtelijke bijeenkomst ‘Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 

         en nieuwe Omgevingswet’ plaats. Deze bijeenkomst werd mede  

         georganiseerd door de Vereniging van Noord-Hollandse Gemeenten 

         (VNHG) en de Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten (VZHG). 

 

 

33 2012 
 

  N.B. Op 25 september vond in het Stadshuis te Nieuwegein de bijeenkomst 

                                   ‘Modelverordening Drank- en Horecawet’ plaats. Deze bijeenkomst  

         werd mede georganiseerd door het Congres- en Studiecentrum van de  

         landelijke VNG. 

 

 

34 2012 
 

 N.B. Op 2 oktober werd in de gemeente Utrecht de salon over ‘Social Media’ 

                      georganiseerd in samenwerking met politiek-bestuurlijk adviesbureau  

         Necker van Naem. Deze bijeenkomst, bedoeld voor burgemeesters en 

         wethouders, stond oorspronkelijk gepland voor 20 juni. Bevat de publicatie 

         Social media – praktijkervaringen van en voor gemeentebestuurders (Uitgave  

         van het Actieprogramma Lokaal Bestuur, Den Haag, 2012). 

 

  

35 2012 
 

 N.B. Op 11 oktober vond in de gemeente Zeewolde de bijeenkomst plaats ‘Werken  

         aan werk: ‘Hoe verder met de regionale arbeidsmarkt?’. Deze bijeenkomst  

         werd georganiseerd door de landelijke VNG in samenwerking met de VNG 

         Flevoland, de VNG-afdelingen Utrecht en Gelderland. 
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 36 2012 

 
N.B. Op 29 oktober vond in het gemeentehuis van IJsselstein de 

         raadsledenbijeenkomst ‘Sturen op financiën’ plaats in het kader van het 

         Actieprogramma Lokaal Bestuur en werd georganiseerd in samenwerking 

         met de Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten (VZHG). 

 

  

 37 2012 
 

  N.B. Op 8 november vond in het koetshuis van kasteel Nijenrode het najaarscongres 

         plaats dat in het teken stond van ‘De gemeente van de toekomst’, in het kader 

         van de vergevorderde digitalisering van de samenleving. Bevat de vastgestelde 

         Begroting 2013 en de Programmabegroting 2011-2014 van de provincie Utrecht. 

 

 

38 2012 
 

N.B. Op 7 december vond in het gemeentehuis van Amersfoort de regionale   

         bijeenkomst plaats die in het teken stond van ‘Zelfredzaamheid en eigen 

         verantwoordelijkheid: wat vindt de burger ervan?’, in het kader van het 

         Actieprogramma Lokaal Bestuur. 

 

 

39 2013 
 

  N.B. Op 26 maart vond in het provinciehuis te Utrecht een bijeenkomst plaats 

         die in het teken stond van ‘Interbestuurlijk toezicht: minder controle, meer 

         vertrouwen, betere verantwoording’. Deze bijeenkomst, speciaal georganiseerd 

         voor bestuurders,  werd georganiseerd in samenwerking met de provincie 

         Utrecht. Deze bijeenkomst werd gevolgd door twee bijeenkomsten op 8 juni en 

         18 juli). De bijeenkomsten vonden plaats in navolging van bijeenkomsten 

         georganiseerd in Gelderland (12 januari 2011) en Zuid-Holland (7 en 13 februari 

         2013). 

 

 

40 2013 
 

 N.B. Naar aanleiding van het secretarissenoverleg van de provinciale afdelingen 

                      van 26 april 2013 vond op 18 september in Amersfoort de ‘College Tour’ 

         Informatieveiligheidsbeleid’ plaats in samenwerking met de VNG Flevoland en 

         de VNG afdeling Gelderland, het Kwaliteitsinstituut Nederlandse 

         Gemeenten (KING) en de Taskforce BID. Onder aanmoediging van de  

         Gateway-commissie, die een review had gehouden op het Nationaal  

         Uitvoeringsprogramma dienstverlening en e-overheid (NUP), vond de 

         bijeenkomst plaats op initiatief van de landelijke VNG, opgedragen door  

         de subcommissie Gemeentelijke Dienstverlening en Informatiebeleid. 

 

 

41 2013 
 

N.B. Op 23 mei vond in De Bilt het voorjaarscongres plaats dat in het 

         teken stond van ‘Pers versus politiek, waakhond of schoothondje’. 

         Bevat vastgesteld Jaarverslag en Jaarrekening 2012. 
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42 2013 
 

 N.B. Op 26 september vond in Nieuwegein de eerste regionale bestuurlijke 

                      bijeenkomst ‘Beter en concreter – goede regels, gerichte service’ ter 

                      vermindering van de regeldruk in de provincie Utrecht plaats, georganiseerd 

                      in samenwerking met het bestuurlijk netwerk van regionale ambassadeurs. 

 

 

43 2013 
 

 N.B. Op 15 november vond in Bunnik het najaarscongres plaats dat in het 

          teken stond van ‘de toekomst van de raad, de raad van de toekomst’. 

          Bevat vastgestelde Begroting 2014. 

 

 

 44 2013 
 

  N.B. Op 27 november vond in Woerden de raadsledenbijeenkomst ‘Op weg naar de 

                                   raadverkiezingen’ plaats, georganiseerd in samenwerking met de VNG 

                                   Raadsledenprogramma, het Actieprogramma Lokaal Bestuur en  de  

         Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten (VZHG). 

 

 

 45 2014 
 

N.B. Op 5 februari vond in Culemborg de raadsledenbijeenkomst (workshop) plaats   

         ‘Aan de slag als raadslid’, georganiseerd in samenwerking met het VNG 

         Raadsledenprogramma, het Actieprogramma Lokaal Bestuur en de VNG 

         afdeling Gelderland en de VNG Flevoland gevolgd door soortgelijke 

         bijeenkomsten in Nieuwegein (16 oktober) en in Doetinchem (26 november). 

 

 

46 2014 
 

  N.B. Op 10 februari vond in Nieuwegein een bijeenkomst plaats die in het teken stond 

           van ‘informatiebeveiligingsbeleid, De gemeentelijke ketting is zo sterk als de 

         zwakste schakel’, in het kader van Learn-and-Share-sessies, georganiseerd in 

         samenwerking met de Taskforce Bestuur en Informatiebeveiliging 

         Dienstverlening (BID). 

 

 

47 2014 
 

N.B. Op 23 mei vond in Utrecht het voorjaarscongres plaats dat in het teken 

         stond van ‘Er zit muziek ….. in de lokale democratie, over vernieuwing  

         en verwondering’. Bevat vastgesteld Jaarverslag en Jaarrekening 2013. 

 

 

 48 2014 
 

N.B. Op 4 september vond in Nieuwegein een bijeenkomst plaats in het kader 

         van ‘Ouderen en gemeenten – een gedeelde zorg’ in samenwerking met 

         Netwerk Utrecht zorg Ouderen (NUZO) en de VNG afdeling Gelderland. 
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49 2014 
 

 N.B. Op 14 november vond in Vianen het najaarscongres plaats dat in het 

          teken stond van ‘maatschappelijke onrust. Bestuur (e)en zorg’. Bevat 

          begroting 2015 en concept-Calamiteitenprotocol Jeugdhulp met 

         stroomdiagram. Bevat vastgestelde Begroting 2015. 

 

 

 

algemene bestuursvergaderingen 
 

50-76  Uitnodigingen, agenda’s, notulen vergaderstukken, afsprakenlijsten, 

 2010-2014.                               27 omslagen 
 

N.B. Bevat eveneens de verslaglegging van de vergaderingen van de 

                      agendacommissies ter voorbereiding van de bestuursvergaderingen. 

 

 

 50    2010  januari-april 
 

              N.B. Bevat de bespreekpunten van de agendacommissie 14 januari en 8 april ter 

                                   voorbereiding van de bestuursvergaderingen van respectievelijk 22 januari 

                                   en 16 april. De bestuursvergadering van 16 april kwam te vervallen. 

 

 

51 2010  juni-september 
 

  N.B. Bevat de bespreekpunten van de agendacommissie 3 juni en 9 september  

         ter voorbereiding van de bestuursvergaderingen van respectievelijk 18 juni 

         en 17 september. Bevat bescheiden verbandhoudend met bestuursmutaties  

         in de VNG afdeling Utrecht en de landelijke VNG. Zie ook inventarisnummer 78. 

 

 

52 2010 oktober 
 

N.B. Bevat eveneens de bespreekpunten van de agendacommissie 13 oktober 

          ter voorbereiding van de bestuursvergadering van 29 oktober. 

 

 

53 2010 december 
  

N.B. Bevat eveneens de bespreekpunten van de agendacommissie 2 december 

         ter voorbereiding van de bestuursvergadering van 10 december. Bevat 

         Jaarverslag 2009 Welstand en Monumenten Midden-Nederland (WMMN). 

 

 

54 2011 januari 
 

N.B. Bevat eveneens de bespreekpunten van de agendacommissie 20 januari 

         ter voorbereiding van de bestuursvergadering van 28 januari. 
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 55 2011 april 
 

N.B. Bevat eveneens de bespreekpunten van de agendacommissie 24 maart   

   ter voorbereiding van de bestuursvergadering van 8 april.  

 

 

 56 2011 juni 
 

  N.B. Bevat de bespreekpunten van de agendacommissie 9 juni ter 

                                   voorbereiding van de bestuursvergadering van 17 juni. 

 

 

 57 2011 september 
 

  N.B. Bevat de bespreekpunten van de agendacommissie 1 september 

                                   ter voorbereiding van de bestuursvergadering van 9 september. 

 

 

 58 2011 november 
 

  N.B. Bevat de bespreekpunten van de agendacommissie 27 oktober 

         ter voorbereiding van de bestuursvergadering 4 november.  

  

 

 59 2011 december 
 

  N.B. Bevat de bespreekpunten van de agendacommissie 1 december 

                                   ter voorbereiding van de bestuursvergadering van 16 december. 

 

 

 60 2012 februari 
 

N.B. Bevat de bespreekpunten van de agendacommissie 26 januari (niet 

         doorgegaan) ter voorbereiding van de bestuursvergadering van 10 februari 

         die plaatsvond in het gebouw van de landelijke VNG (Den Haag). 

 

 

 61 2012 april 
 

  N.B. Bevat de bespreekpunten van de agendacommissie 12 april ter  

         voorbereiding van de bestuursvergadering van 20 april. 

 

 

 62 2012 juni 
 

  N.B. Bevat de bespreekpunten van de agendacommissie 31 mei 

           ter voorbereiding van de bestuursvergadering van 8 juni.  

 

 

 63 2012 september 
 

  N.B. Bevat de bespreekpunten van de agendacommissie 5 september ter 

           voorbereiding van de bestuursvergadering van 14 september. 
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 64 2012 november 
 

   N.B. Bevat de bespreekpunten van de agendacommissie 25 oktober  

          ter voorbereiding van de bestuursvergadering van 2 november. 

 

 

 65 2012 december 
 

  N.B. Bevat de bespreekpunten van de agendacommissie 5 december 

         ter voorbereiding van de bestuursvergadering van 14 december. 

 

 

 66 2013 februari 
 

  N.B. Bevat de bespreekpunten van de agendacommissie 17 januari ter 

         voorbereiding van de bestuursvergadering van 8 februari. 

 

   

67 2013 april 
 

N.B. Bevat de bespreekpunten van de agendacommissie 28 maart 

         ter voorbereiding van de bestuursvergadering van 12 april. 

 

 

 68 2013 juni 
 

N.B. Bevat de bespreekpunten van de agendacommissie 30 mei 

         ter voorbereiding van de bestuursvergadering van 14 juni. 

 

 

 69 2013 september 
 

  N.B. Bevat de bespreekpunten van de agendacommissie 6 september 

                      ter voorbereiding van de bestuursvergadering van 20 september.  

 

 

 70 2013 november 
 

   N.B. Bevat de bespreekpunten van de agendacommissie 17 oktober 

          ter voorbereiding van de bestuursvergadering van 13 december. 

 

 

71 2014 februari 
 

   N.B. Bevat de bespreekpunten van de agendacommissie 16 januari 

                                   (geannuleerd) ter voorbereiding van de bestuursvergadering van  

                                   7 februari. 

 

 

72 2014 april 
 

  N.B. Bevat de bespreekpunten van de agendacommissie 26 maart 

         ter voorbereiding van de bestuursvergadering van 11 april. 
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73 2014 juni 
 

  N.B. Bevat de bespreekpunten van de agendacommissie 5 juni 

         ter voorbereiding van de bestuursvergadering van 13 juni. 

 

 

74 2014 september 
 

 N.B. Bevat de bespreekpunten van de agendacommissie 11 september  

         (geannuleerd) ter voorbereiding van de bestuursvergadering van  

         19 september. 

 

 

75 2014 oktober 
 

  N.B. Bevat de bespreekpunten van de agendacommissie 16 oktober 

         (geannuleerd) ter voorbereiding van de bestuursvergadering van  

         31 oktober. 

 

 

76 2014 december 
 

   N.B. Bevat de bespreekpunten van de agendacommissie 4 december 

          ter voorbereiding van de bestuursvergadering van 12 december. 
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II. STUKKEN VAN BIJZONDERE AARD 

 

 

1. ORGANISME 

 

statuten en reglementen 

 

             N.B. Zie ook inventarisnummer 53. 
 

77 Stukken betreffende het aanbrengen van mutaties en verzoeken om  

aanvragen van uittreksels van de Kamer van Koophandel (KvK), 

2010-2012, 2014.              1 omslag 

 

 

bestuursleden 

 

78 Correspondentie met betrekking tot de benoeming of beëindiging van de functie van 

bestuursleden, 

            2010-2012, 2014.              1 omslag 

 
 N.B. Zie ook inventarisnummer 51. 

 

 

79 Stukken betreffende het afscheid van bestuursleden, 

        2010, 2012-2014.              1 omslag 
 

       N.B. Op zaterdag 13 november 2010 werd in Utrecht afscheid genomen van een 

         vijftal bestuursleden. Zie ook: inventarisnummer 53; op 15 juni 2012 werd  

         in Bosch en Duin afscheid genomen van drie bestuursleden. Op 13 december  

         2013 werd in Breukelen van één bestuurslid en op 1 november 2014 werd in  

         Montfoort wederom afscheid genomen van drie bestuursleden. 

 

 

betrekkingen tot andere lichamen, organen 

 

80 Stukken betreffende de voorbereiding van een viertal bijeenkomsten in  

samenwerking met de Veiligheidsregio Utrecht (VRU), 

2012.                1 omslag 
 

N.B. De bijeenkomsten vonden geen doorgang.   

 

 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) 

 

81 Stukken betreffende de reactie op ‘De bestuurlijke organisatie VNG in focus’  

met betrekking tot de verwantschap tussen VNG en de provinciale afdelingen, 

met retroacta 1999-2000, 

 2004-2005.               1 omslag 

 
N.B. Bevat de reacties van alle provinciale afdelingen op het voorstel voor  

vergroting van de bestuurlijke slagvaardigheid en ledengerichtheid van  

de landelijke VNG. 
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82 Stukken betreffende de inventarisatie van de belangstelling onder  

Utrechtse bestuurders voor een plaats in één of meerdere commissies 

van de landelijke VNG, 

         2006-2008.               1 omslag   

 

 

83 Correspondentie met betrekking tot de vertegenwoordiging in het bestuur  

en commissies van de VNG, 

            2010-2012, 2014.              1 omslag 
  

 N.B. Zie ook  inventarisnummer 61. 

 

 

84 Stukken betreffende het overleg met de VNG en provinciale afdelingen, 

            2010-2011.                     1 omslag 
 

            N.B. Bevat reacties en amendementen op de VNG resolutie ‘Het perspectief  

                     van gemeenten’ en stukken met betrekking tot het jaarcongres van de 

                     VNG 7-8 juni Leeuwarden met het thema ‘Nieuwe Tijden!/Nije Tiden!’ 

 

 

85 Agenda met betrekking tot de buitengewone algemene ledenvergadering van de 

         landelijke VNG op 12 november 2010,  

        2010.                                                 1 omslag 

 

        N.B. Bevat ‘Eenheid in Verscheidenheid. Verslag van de discussie in de  

         twaalf provinciale afdelingen van de VNG over de Bestuurlijke 

         Organisatie van Nederland’. 

 

 

86 Stukken betreffende de algemene ledenvergadering van de VNG, 

 2011.                1 omslag 
 

N.B. De algemene ledenvergadering vond plaats op 8 juni te Ulft (Gld.). Bevat het  

         Bestuursakkoord 2011-2015 van de VNG het Interprovinciaal Overleg (IPO), 

         de Unie van Waterschappen (UVW) en het Rijk. 

 

 

87 Stukken (voorlopig enkel uitnodigingen) betreffende deelname aan evenementen 

georganiseerd door de landelijke VNG, 

 2011.                1 omslag 
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88 Stukken betreffende de bijdrage aan de viering van het 100-jarig bestaan van de 

landelijke VNG, 

2012.                  1 omslag 
 

N.B. Op 28 februari was het precies 100 jaar geleden dat in ’s-Gravenhage de  

         Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten werd opgericht. Op 5 en 6 juni  

         vond in Den Haag het jubileumcongres plaats. Elke maand stond het  

         VNG Nieuws in het teken van één van de provinciale VNG-afdelingen.  

         Op 17 februari 2012 was het de beurt aan de VNG afdeling Utrecht. 

         Voor exemplaren van VNG Magazine, waarin Utrechtse gemeenten en/of  

         de VNG Utrecht voorkomen, zie: inventarisnummer 138. 

 

 

89 Correspondentie betreffende de organisatie op 1 oktober te Woerden van de 

bijeenkomst die plaatsvond in het kader van het programma ‘Beter en Concreter, 

goede regels, gerichte service’ georganiseerd door de landelijke VNG in  

samenwerking met Het Woerdens Beraad, 

2014.                1 omslag 
 

N.B. Het Woerdens Beraad was een kennisnetwerk van 47 gemeenten in het landelijk  

         gebied ‘Het Groene Hart’ (provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. De 

         burgemeester van Renkum trad op als regionaal ambassadeur voor de provincies 

         Utrecht en Gelderland. Het programma ‘Beter en Concreter’ vormde een samen- 

         werkingsverband van de ministeries van Binnenlandse Zaken & Koninkrijks- 

         relaties (BZK) en Economische Zaken (EZ) samen met de landelijke VNG. 

 

 

 

provinciale afdelingen van de VNG 

 

90-91a Stukken betreffende het regulier overleg van de (adjunct-)secretarissen 

            van de provinciale afdelingen, 

 2005-2014.           3 omslagen 
 

          90     2005-2009 

          91     2010-2011 juni 

         91a   2011 september-2014 maart 

 

 

-- Stukken betreffende het overleg met de VNG en provinciale afdelingen, 

 
 N.B. Zie  inventarisnummer 84. 

 

 

92 Stukken betreffende de evaluaties van de bijeenkomsten in het kader van het   

Actie Programma Lokaal Bestuur georganiseerd door de provinciale afdelingen 

van de VNG, de VNG Flevoland en de VNG-afdelingen Utrecht en Gelderland (FLUG), 

 2010-2011.               1 omslag 

 

 N.B. Bevat nieuwsbrieven. 
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(Gedeputeerde) Staten van de provincie Utrecht 

 

93 Stukken betreffende input van Utrechtse gemeenten voor het opstellen van het 

Manifest van de Utrechtse gemeenten voor de nieuwe Staten van Utrecht 2011-2015 

(maart 2011), 

            2010-2011.               1 omslag 

 
 N.B. In navolging van de vorige Statenverkiezingen werd voor een tweede keer een Manifest 

                     opgesteld. Zie: Inventaris van het archief  van de vereniging afdeling Utrecht van de 

        Vereniging van Nederlandse Gemeenten (1912) 1919-2009 (2010), inventarisnummers 

        392-395. 

 

 

94 Brief inzake de felicitatie van de benoeming van de nieuwe Gedeputeerde Staten van 

Utrecht, 

            2010.                            1 omslag 
  

      N.B. De brief ging vergezeld van het Manifest van de Utrechtse Gemeenten voor de  

     nieuwe Staten van Utrecht 2011-2015 (maart 2011) en de uitnodiging tot het bijwonen  

     van de najaarscongres van de VNG afdeling Utrecht (Veenendaal, 17 november 2011). 

 

 

95-96  Stukken betreffende besprekingen met Gedeputeerde Staten van de provincie 

Utrecht, 

 2010-2011.           2 omslagen 
 

        95  2010 Zeist 
 

           N.B. Het overleg werd gegoten in de vorm van een werkdiner  

                       dat de naam diner pensant meekreeg.  

 

                    96   2011 Utrecht 
 

 

97 Stukken betreffende de actualisering en beëindiging van het project 

Samenwerkingsagenda met de provincie Utrecht, 

  2010-2011.                         1  omslag 

 

 

98 Stukken betreffende de vertegenwoordiging in een drietal provinciale projecten, 

 2011.                               1 omslag 
 

 N.B. Het betrof de projecten ‘Uw Huis, Uw Toekomst!’, ‘Monitor Wel Thuis!’  

         (Wonen, Welzijn, Zorg) en ‘Kennisbank Wel Thuis!’ De overdracht van taken, 

         die niet langer als provinciale kerntaak werden beschouwd in het coalitieakkoord  

         van Gedeputeerde Staten (2011-2015), aan de VNG afdeling Utrecht behoorde tot 

         de mogelijkheden. Zie inventarisnummer 134. 
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Utrechtse vereniging van kleine kernen (UVKK)  

 

99 Stuk betreffende de weerslag van een gesprek met vertegenwoordigers van de 

Utrechtse Vereniging van kleine kernen (UVKK), 

2011.              2 stukken, 

            1 publicatie 
 

N.B. De UVKK, mede op initiatief van de provincie Utrecht opgericht in januari 2007, 

         is vertegenwoordigd in de landelijke vereniging voor kleine kernen (LVKK)  

         die was opgericht in maart 1975. Op 19 september 2012 werd tijdens een besloten 

         ledenvergadering besloten de vereniging per 31 december 2012 op te heffen. Pas na een 

         ledenraadsvergadering op 11 juli 2013 werd de opheffing definitief. Bevat de laatste 

         publicatie van de UVKK: J. Veldhuis, De kracht van kleine kernen (Amsterdam 2013). 

         Bevat interview met P.W. Bannink namens de VNG afdeling Utrecht. 

 

 

 

vertegenwoordiging in andere lichamen, organen 

 
ALGEMEEN 

 

100 Stukken betreffende de werving van kandidaten ter vertegenwoordiging van de 

afdeling in provinciale commissies en in de provincie opererende stuurgroepen, 

comités en besturen van instellingen, 

 2007.                1 omslag 
  

N.B. De oproep werd gedaan naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen  

         van 2007. 

 

 

 
GEMEENTEADMINISTRATIE 

 

101 Correspondentie en stukken betreffende de voordracht van een  

vertegenwoordiger namens de Utrechtse gemeenten in de Stichting  

Grootschalige Basiskaart Nederland voor Utrecht (GBKN Utrecht), 

2012-2013.                          1 omslag 

 

 

 
WONINGBOUW, VOLKSHUISVESTING EN RUIMTELIJKE ORDENING 

 

102 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 Reconstructiecommissie Gelderse Vallei, 

 2010.                1 omslag 

 
 N.B. Projectbureau Samen vernieuwen in de Gelderse Vallei en Eemland (SVGV). 
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103 Correspondentie en stukken betreffende de voordracht van een vertegenwoordiger 

namens de Utrechtse gemeenten in de Provinciale Commissie Leefomgeving 

(PCL), 

2007-2008.                 1 omslag 

 

N.B. Zie ook: Inventaris van het archief van de Vereniging Afdeling Utrecht van  

         Vereniging van Nederlandse Gemeenten (1912) 1919-2009 (2010), 

         inventarisnummer 471. 

 

  

104 Correspondentie en stukken betreffende de voordracht van een vertegenwoordiger 

namens de Utrechtse gemeenten in de Provinciale Commissie Leefomgeving (PCL), 

      2010.                1 omslag 

 

 

 
MILIEU EN WATERSTAAT 

 

105 Correspondentie en stukken betreffende de aanstelling van een contactpersoon 

            voor het Overleg stikstofemissies Natuurbeschermingswetgebieden in relatie tot 

bestemmingsplannen buitengebied, 

2013.                1 omslag 
 

N.B. In eerste instantie was de provincie Utrecht benaderd door Land- en Tuinbouw 

        Organisatie Nederland (LTO) Noord.  

 

 

 
MAATSCHAPPELIJK WERK, WELZIJN 

 

106 Correspondentie en stukken betreffende de aanwijzing van een vertegenwoordiging in 

programmacommissie van het NUZO 2.0, 

 2013.                1 omslag 

 
 N.B. Bij de start van NUZO 2.0. 

 

 

 
CULTUUR 

 

107 Correspondentie en stukken betreffende de aanwijzing van een vertegenwoordiging in 

de Programmaraad van RTV Utrecht, 

 2006.               2 stukken 

 

 

 

financiën 

 

108 Correspondentie met betrekking tot de ontwikkeling van salaris- en andere kosten  

ten behoeve van de begrotingen 2011 e.v., 

 2010.                1 omslag 
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-- Correspondentie met betrekking tot het doorschuiven aan de Utrechtse gemeenten van 

            de BTW over het jaar 2013 in de zin van de Wet op het BTW-compensatiefonds art. 11, 

        
        N.B. Op hun beurt kunnen gemeenten dit bedrag ten laste brengen van het  

                      BTW-compensatiefonds. Zie: inventarisnummer 71. 

 

 

 

contributie 

 

109 Stukken betreffende de uitvoering van de vaststelling van de contributie 2011, 

            2011.                                                      1 omslag 
 

 N.B. De contributie 2011 werd per gemeente met 5 % verlaagd en berekend aan de hand van 

                     het inwonertal op 1 januari 2009. Initiatiefnemer tot verlaging van de contributie was de 

        gemeente Wijk bij Duurstede; Zie daarover opmerkingen in de Begroting 2011.  

        Evenals het jaar ervoor stelde het bestuur voor de contributie 2011 het indexeringsbesluit 

        van de algemene ledenvergadering van 2005 op te schorten. 
 
 
-- Brief met bijlage aan de gemeenten inzake de vaststelling van de verlaging met  

       5% van de contributie voor 2014.  
 

N.B. Zie inventarisnummer 71. 

 

 
 
jaarrekeningen 

 

110 Stukken betreffende de controle van jaarrekeningen 2011-2012 door de kascommissie, 

 2012-2013.               1 omslag  

 

 

 

personeel 

 

111 Stukken betreffende het afscheid van H. Overbosch op 27 januari 2011 en 

correspondentie inzake de aanstelling van een nieuwe ambtelijk secretaris. 

2010-2011.               1 omslag 

 
N.B. Overbosch, voormalig gemeentesecretaris van Houten, was ambtelijk secretaris 

         van de vereniging van 13 februari 2007 tot 1 februari 2011. Zie ook  

         inventarisnummer 53. Hij werd opgevolgd door P.W. Bannink, oud-griffier van  

         de gemeente Veenendaal. Bevat zijn inwerkprogramma. 
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archief, archiefbenodigdheden 

informatievoorziening en public relations 

 

112 Correspondentie met het Gemeentearchief  (GAN) inzake de overdracht van het statisch 

archief 1909-2009 en met de afdeling Support/Informatisering van de gemeente 

Nieuwegein inzake het beheer en bewerking van het dynamische en de overdracht van 

het statische verenigingsarchief 2010-2014, 

        2010-2015.               1 omslag 
 

 N.B. Het historisch archief van de VNGU 1919-2009 werd reeds in 2009 geschonken aan 

                     het Rijksarchief in de provincie Utrecht dat deel uitmaakt van Het Utrechts Archief. 

                     (HUA) De dynamische archieven van de vereniging worden beheerd door de 

                     gemeente Nieuwegein vanaf het moment dat het secretariaat er is gehuisvest (1983). 

                     Bevat correspondentie in verband met verspreiding van tranche 2 van het jubileumboek 

                     2009, zie ook: Inventaris van het archief van de Vereniging Afdeling Utrecht van de 

                     Vereniging Nederlandse Gemeenten (1912) 1919-2009 (2010) inventarisnummer 298. 

 

 

113      Stukken betreffende het onderhoud, uitbreiding vernieuwing en archivering van de 

website, 

            2009-2013.                 1 omslag 

  

 N.B. Bevat concept-communicatieplan [2009] en notities m.b.t. de inhoud van  

                      nieuwsbrieven, (archivering van de) website en het papierloos werken.  

 

 

114 www.vngutrecht.nl, 

 2014-heden.                2 stukken 

       1 website 

 

N.B. Websitearchivering maakt raadpleging van de website mogelijk vanaf de dag 

         van inwerkingtreding van de dagelijkse archivering: 3 mei 2014, door gebruik 

         te maken van de link: http://archief.archiefweb.eu/vngutrecht/Default.aspx. 

 

 

115 Stukken betreffende de aanschaf van banners ten behoeve van de zichtbaarheid 

            en herkenbaarheid tijdens georganiseerde bijeenkomsten, 

 2011.                1 omslag 
 

 

116 Stukken betreffende de vervaardiging van de jaarlijkse kerstgroet en de bezorging 

van vinum vita est aan bestuursleden, secretariaatsmedewerkers en aan derden, 

     2006-2014.                                     1 omslag

http://www.vngutrecht.nl/
http://archief.archiefweb.eu/vngutrecht/Default.aspx
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2.   TAAK 

 

 

openbaar bestuur 

 

117 Stukken betreffende de deelneming aan het Actieprogramma Lokaal Bestuur, 

 2009-2010.               1 omslag 

 

N.B. Bevat Nieuwsbrieven Flevoland-Gelderland-Utrecht. 

 

 

118 Stukken betreffende het onderzoek naar de stand van burgerinitiatieven in de 

provincie Utrecht, 

 2010-2011.               1 omslag 
 

 N.B. Het bestuur van de VNG afdeling Utrecht trad op als opdrachtgever van het onderzoek. 

 

 

119 Stukken betreffende de organisatie van het verkiezingsdebat in het provinciehuis van 

Utrecht, 

2010-2011.               1 omslag 
 

N.B. Het debat werd gehouden op 14 februari 2011 in de Vrede-van-Utrechtzaal. 

         Bevat het ’Coalitieakkoord 2011-2015. Focus, Vertrouwen en Oplossingsgericht’  

         (2 april 2011). De verkiezingen voor Provinciale Staten hadden plaatsgevonden 

         op 2 maart 2011. 

 

 

120 Stukken betreffende de voorbereiding van een bestuursakkoord tussen de landelijke 

VNG en het Rijk, 

2010-2011.               1 omslag 
 

N.B. Op 30 september 2010 bereikten de fracties van VVD en CDA in de Tweede Kamer het 

Het regeerakkoord dat als motto meekreeg ‘Vrijheid en verantwoordelijkheid’. 

Daarnaast sloten VVD, CDA met de PVV een gedoogakkoord. Op 14 oktober werd het 

         minderheidskabinet Rutte-Verhagen geïnstalleerd. Reeds op 23 april 2012 bood het    

         kabinet zijn ontslag aan. 

 

 

 

gemeentelijke organisatie 

 

121 Stukken betreffende de medewerking aan het opzetten van bestuurlijke en ambtelijke 

Europa-coördinatoren door de landelijke VNG, 

2008-2009.               1 omslag 
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gemeenteadministratie, -financiën en –belastingen 

 

122 Stukken betreffende het organiseren van het bezoek van Utrechtse bestuurders  

aan de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) te Den Haag, 

2012.                1 omslag 
 

 N.B. Vanwege geringe belangstelling ging deze bijeenkomst niet door. 

 

 

 

belangen gemeentepersoneel 

 

123 Stukken betreffende de organisatie van een bijeenkomst met College van  

Arbeidszaken voor alle gemeenten in de provincie Utrecht, 

2010-2011.               1 omslag 
 

N.B. De bijeenkomst vond plaats op 19 mei 2011 in het tijdelijk gemeentehuis 

        van Nieuwegein. 

 

 

 

openbare orde, veiligheid en bevolking 

 

124 Uitnodiging op verzoek van de landelijke VNG voor de bestuurdersbijeenkomst 

‘E-Awareness Diners 2012: Digitale en Veilige gemeente’, 

2012.                1 omslag 
 

 N.B. Voor het derde jaar op rij werden diners verspreid over het land georganiseerd. 

         In 2012 vonden deze plaats op 26 september te Utrecht, 3 oktober te Eindhoven 

         en 10 oktober te Zwolle.  

 

 

 

economie 

 

125 Stukken betreffende de organisatie van een maatschappelijke dialoog over het 

onderwerp megastallen, 

2011.                1 omslag 
 

N.B. Het verzoek hiertoe was afkomstig van staatsecretaris H. Bleker en werd via de   

         landelijke VNG doorgeleid naar de provinciale afdelingen. De Raad voor het 

         Landelijk Gebied had reeds in 2004 een megabedrijf gedefinieerd als een bedrijf 

                      met meer dan 500 NGE1 [2]. Dat is zes maal de gemiddelde bedrijfsomvang in de 

                      landbouw. Deze grens komt overeen met 12.500 vleesvarkens, 160.000 legkippen  

                      of 320 melkkoeien. Vanwege geringe belangstelling voor het onderwerp werd het 

                      onderwerp megastallen nimmer op de agenda van de afdeling Utrecht geplaatst.  

 

 

126 Stukken betreffende de samenwerking met de ambassadeurs Bedrijventerreinen bij de 

landelijke VNG op het gebied van economie in het bijzonder bedrijventerreinen, 

 2010.                1 omslag 
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ruimtelijke ordening 

 

127 Stukken betreffende de totstandkoming van een provinciale landschapverordening, 

        2010.                           1 omslag 
 

        N.B. Bevat de startnotitie ‘Op weg naar een provinciale landschapsverordening’. 

 

 

 

milieu en waterstaat 

 

128 Stukken betreffende de medewerking aan de totstandkoming van het provinciaal  

      Waterplan 2000-2015, 

       2008.                1 omslag 

 

 

129 Stukken betreffende de deelneming aan de door de provincie Utrecht georganiseerde 

‘Review’-Dag van het Convenant Verdrogingsbestrijding, 

 2010.                 1 omslag 

 
 N.B. Het convenant was in 2008 ondertekend. 

 

 

130 Correspondentie betreffende de voorgenomen voorlichting aan raadsleden door 

VROM–Inspectie in het kader van het traject ‘Overdracht van Interbestuurlijke 

Toezichtstaken’(IBT) naar de provincie, 

 2011.                     1 stuk 
 

N.B. Het onderwerp werd ook ingebracht in het halfjaarlijks overleg tussen de  

         landelijke VNG en de secretarissen van de provinciale afdelingen. 

 

 

131 Stukken betreffende de uitwisseling van informatie met het Hoogheemraadschap  

de Stichtse Rijnlanden, 

2011.                1 omslag 

 

 

132 Uitnodiging op verzoek van de landelijke VNG voor bestuurlijke bijeenkomsten 

‘verpakkingen en duurzaamheid’, 

2012.                1 omslag 
 

 N.B. Door de landelijke VNG werden in de maand september vier bijeenkomsten 

         georganiseerd te weten in de gemeenten Assen, Breda, Den Haag en Nijmegen. 
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maatschappelijk werk 

 

133 Stukken betreffende mogelijke samenwerking met Alleato Adviesbureau voor  

sociale vraagstukken in de provincie Utrecht, 

2010-2011.               1 omslag 

 

 

134 Stukken met betrekking tot weigering van de overdracht van drie projecten door de 

provincie Utrecht, 

 2010-2011.               1 omslag 

 
 N.B. Het ging om de projecten ‘Uw Huis, uw toekomst’, ‘Monitor Wel Thuis’ en  

         ‘Kennisbank Wel Thuis’.   

 

 

135 Correspondentie met en verslagen betreffende (brede) netwerkbijeenkomsten Netwerk 

            Utrecht Zorg Ouderen (NUZO), 

 2010-2013.               1 omslag 

 
 N.B. Vanaf 2008 werkt het NUZO aan betere samenwerking tussen verschillende 

                      zorgverleners in de regio. In 2013 werd gewerkt aan NUZO 2.0 waarmee een  

                      transitie werd beoogd naar een netwerk van brede actieve participatie van partners. 

         Bevat stukken betreffende de bijdrage aan de Nationaal Programma 

                      Ouderenzorger (NPO) site-visit op 24 september 2012. 

 

 

 

onderwijs 

 

136 Stukken betreffende de invoering van de Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en 

Educatie (OKE), 

 2009.                1 omslag 
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III. DOCUMENTATIE 

 

 

137 Nieuwsbrieven op de site www.vngutrecht.nl en publicaties handelend over de VNG 

Utrecht in VNG Magazine, orgaan van de landelijke VNG, met jaarplan nieuwsbrief 

2013-2014, 

kopieën, met hiaten, 

            2010-2014.                  1 omslag 
 

 N.B. De papieren versies werden onttrokken aan de website van de VNG Utrecht.  

                     Bevat voor 2013 drie groslijsten voor te houden interviews. 

 

 

138 Bijdragen in het VNG Nieuws, orgaan van de landelijke Vereniging van Nederlandse 

Gemeenten (VNG), die betrekking hebben op leden van de Vereniging van Nederlandse 

Gemeenten (VNG), afdeling Utrecht, 

  2009-2012, 2014.              1 omslag 
 

   

139 Inventaris van de Vereniging Afdeling Utrecht van de Vereniging van Nederlandse 

Gemeenten (2012) 1919-2009 (2010), met Aanvullingen, 

 2010.                1 omslag   

 
N.B. Bevat twee exemplaren, één losbladig en één gebonden exemplaar. 

 

 

140 Inventaris van de Vereniging Afdeling Utrecht van de Vereniging van 

Nederlandse Gemeenten (2004-2009) 2010-2014 (2015), 

2015.                 1 omslag 

 
N.B. Bevat twee exemplaren, één losbladig en één gebonden exemplaar. 

 

 

 

 

 
IV. BEELDMATERIAAL 

 

141 beeldmateriaal 

2010-2014                     1 dvd 

http://www.vngutrecht.nl/
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V. 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/of de zaken voorkomen. 
 

 

 

 

PERSONEN                    invnr 
 

Bannink, P.W.                    99, 111 

Bleker, H.              125 

Overbosch, H.                          111 

Veldhuis, J                99 

Wallage, J.                16 

 

 

ZAKEN 
 

Actieprogramma Lokaal Bestuur         1, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 

15, 16, 18, 21, 23, 26, 

 31, 34, 36, 38, 44, 45, 92, 117 

adviesbureau Necker van Naem, 

zie: Necker van Naem, adviesbureau 

afdelingen van de VNG, provinciale, 

zie: VNG, provinciale afdelingen van de 

Alleato Adviesbureau voor sociale vraagstukken in de provincie Utrecht             20, 133 

Ambassadeurs 

 Bedrijventerreinen             126 

bestuurlijk  netwerk regionale              42 

Almere                   1 

Amersfoort                  1, 16, 30, 38, 40 

arbeidsmarkt 

 onderkant van de              20 

regionale               35 

Arbeidszaken, College voor                  28, 123 

archief, verenigings-             112 

Assen               132 

 

 

Baarn                 15 

Bank Nederlands Gemeenten BGN           122 

banners               115 

Barneveld              2, 8, 27, 28 

bedrijventerreinen             126 

Beeld, Ben ik in                 7 

beeldmateriaal              141 
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begrotingen              108 

vastgestelde  

2011                 9 

2012               22 

2013               37 

2014               43 

beleid en bestuur, Grip op,  

zie: Grip op beleid en bestuur 

bestemmingsplannen buitengebied            105 

Bestuur, conferentie Goed               10 

bestuurders, Utrechtse                17 

bestuurdersdagen                    1-49 nb 

bestuurlijke bijeenkomst, regionale              42 

Bestuurlijke Organisatie  

van Nederland            4, 85 

van de VNG                81 

bestuurlijke slagvaardigheid               81 

Bestuursakkoord  

2011-2015                86 

VNG-Het Rijk              120 

bestuursmutaties                51 

bestuursvergadering                30 

Beter en concreter, goede regels gerichte service      42, 89 

BID, Taskforce           40, 46 

Bilt, De                  41 

BGN,  

zie: Bank Nederlandse Gemeenten 

Bosch en Duin                 79 

Bouwen aan vertrouwen               29 

Breda                132 

Breukelen                 79 

BTW-compensatiefonds                      71 

Bunnik                  43 

burgemeester(s)          34, 89 

Burgerinitiatieven in de provincie Utrecht       6, 118 

Burgerparticipatie 

 nieuwe verbindingen met burgers             16  

Theorie en Praktijk                 6 

BZK, Ministerie van,  

zie: Ministerie van Binnelandse Zaken en Koninkrijkrelaties 

 

 

CDA                120 

Coalitieakkoord Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht 2011-2015             98, 119 

College Tour Informatiebeveiligingsbeleid, zie: Informatiebeveiligingsbeleid, College Tour 

College van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht               1-49 nb 

College voor Arbeidszaken, zie: Arbeidszaken, College voor 

commissie, Gateway-, 

zie: Gateway-commissie 

Commissiedag(en)          17, 30 

Communicatieplan [2009], concept-            113 

Communiceren, presenteren en profileren             31 

Culemborg                 45 
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De Ronde Venen                  3 

Debat Bestuurlijke Organisatie van Nederland, Open,  

zie: Bestuurlijke Organisatie van Nederland 

demografisch perspectief                  9 

Dienstverlening en informatiebeleid, Subcommissie Gemeentelijke          40 

Digitale en Veilige Gemeente             124 

digitalisering van de samenleving              37 

diner pensant                  95 
Doetinchem                 45 

Doorn                  24 

Driebergen                 17 

Drank- en Horecawet, Modelverordening             33 

Dronten 31 

duurzame verleiding, de               14 

 

E-Awareness Diners 2012             124 

Eemnes                    9 

Eenheid in verscheidenheid               85 

Eindhoven               124 

effectieve inbreng leveren               12 

Epe                  15 

Europa-coördinatoren              121 

EZ, Ministerie van,  

zie: Ministerie van Economische Zaken 

 

 

FLUG                  92 

 

 

GAN,  

zie: Gemeentearchief Nieuwegein 

Gateway-commissie                40 

GBKN Utrecht,  

zie: Grootschalige Basiskaart Nederland 

Gedoogakkoord              120 

Gelderland, provincie                39  

gemeenschappelijke regelingen, Wet,  

zie:  Wet gemeenschappelijke regelingen 

gemeenteraadsverkiezingen 2007            100 

gemeente van de toekomst, de,  

zie: toekomst, de gemeente van de 

Gemeentearchief Nieuwegein GAN            112 

Gemeentelijke Dienstverlening en informatiebeleid, Subcommissie,  

zie: Subcommissie  Gemeentelijke Dienstverlening en informatiebeleid 

Goed Bestuur, conferentie, zie: Bestuur, conferentie Goed 

’s-Gravenhage,  

zie: Haag, Den 

Grip op beleid en bestuur               23 

groeistuip tot krimpkramp, Van                 9 

Groene Hart, Het,  

zie: Hart, Het Groene 

Groenekan                 19 

Grootschalige Basiskaart Nederland GBKN           101 

groslijsten interviews,  

zie: interviews, groslijsten 
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Haag, Den                     88, 132 

Hart, Het Groene                89 

’s-Heerenberg                 11 

Het Utrechts Archief  HUA             112 

Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden,  

zie: Rijnlanden, Hoogheemraadschap de Stichtse 

100-jarig bestaan VNG, 

zie: VNG, 100-jarig bestaan 

Horecawet, Modelverordening Drank- en,  

zie: Drank- en Horecawet, Modelverordening 

Houten                      13, 111 

HUA,  

zie: Het Utrechts Archief 

 

 

IBT,  

zie: Interbestuurlijk toezicht IBT 

IJsselstein             7, 14, 18, 36 

indexeringsbesluit 2005              109 

informatiebeleid, Subcommissie Gemeentelijke Dienstverlening en,  

zie: Dienstverlening en informatiebeleid, Subcommissie Gemeentelijke 

Informatieveiligheidsbeleid, College Tour       40, 46 

Interbestuurlijk toezicht IBT                   39, 130 

Interprovinciaal Overleg IPO                86 

interviews, groslijsten              137  

Inventaris van het archief van de Vereniging Afdeling Utrecht van de Vereniging van Nedelandse 

gemeenten  

(1912) 1919-2009 (2010)          93, 112, 139 

(2004-2009) 2010-2014 (2015)            140 

IPO,  

zie: Interprovinciaal Overleg 

 

 

jaarrekeningen  

2009                   3 

2010                 14 

2011                 29 

2012                 41 

2013                 47 

jaarverslagen                     1-49 nb 

2009                   3 

2010                 14 

2011                 29 

2012                 41 

2013                 47 

Jeugdzorg, concept-Calamiteitenprotocol             49 

jubileumboek 2009              112 

 

 

Kaasschaaf voorbij (…), De                 3 

Kamer van Koophandel KVK               77 

Kamer, Tweede 

zie: Tweede Kamer 

kascommissie               110 
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‘Kennisbank Wel thuis!’, 

zie: projecten 

kerstgroet               116 

ketting, de gemeentelijke               46 

KING,  

zie: Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten 

kleine kernen, De kracht van                99 

kleine kernen, landelijke vereniging van LVKK 

KVK,  

zie: Kamer van Koophandel 

Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten KING             40 

 

 

Land- en Tuinbouw organisatie Nederland LTO            105 

Landelijk Gebied, Raad voor het            125 

Landschapsverordening, provinciale            127 

Learn-and-Share-sessies               46 

ledenraadplegingen                     1-49 nb 

ledenvergaderingen                    1-49 nb 

Leeuwarden                 84 

Leusden                 28 

Lokaal Bestuur, Actieprogramma, 

zie: Actieprogramma Lokaal Bestuur 

LTO,  

zie: Land- en Tuinbouw organisatie Nederland 

 

 

maatschappelijke onrust,  

zie: onrust, maatschappelijke 

Manifest van Utrechtse gemeenten        93, 94 

Media-Raadsleden-Burgers               26 

Megastallen               125 

Mijdrecht                   3 

Minderheidskabinet Rutte-Verhagen            120 

Ministerie van Binnenlandse zaken & Koninkrijksrelaties BZK            89 

Ministerie van Economische Zaken EZ               89 

Modelverordening Drank- en Horecawet,  

zie: Drank- en Horecawet, Modelverordening 

‘Monitor Wel Thuis’,  

zie: projecten 

Montferland                 11 

Montfoort                 79 

Muziek ….. in de lokale democratie              47 

 

 

najaarscongres                     1-49 nb  

2010             9, 94 

2011                 22 

2012                 37 

2013                 43 

2014                 49 

najaarvergaderingen                    1-49 nb 

Nationaal Programma Ouderenzorger NPO           135 

Nationaal Uitvoeringsprogramma dienstverlening en e-overheid NUP          40 

Necker van Naem, adviesbureau              34 



52 

 

netwerkbijeenkomst                19 

Netwerk Utrecht Zorg Ouderen NUZO                24, 48, 106, 135 

Nieuwegein              4, 5, 25, 29, 42, 45, 

          46, 48, 112, 123 

Nieuwe Tijden!/Nije Tiden!               84 

nieuwsbrieven                 92, 113, 117, 137 

Nijenrode, kasteel                37 

Nijmegen           6, 132 

Noord-Holland, provincie                           89 

Noord-Hollandse Gemeenten VNHG, Vereniging van             32 

NUP,  

zie: Nationaal Uitvoeringsprogramma dienstverlening en e-overheid 

NUZO 2.0,  

zie: Netwerk Utrecht Zorg Ouderen 

Nije Tiden!, Nieuwe Tijden!/ 

zie: Nieuwe Tijden!/Nije Tiden! 

 

 

Omgevingswet                 32 

onrust, maatschappelijke               49 

Ouderenzorg                 24 

Ouderen en gemeenten                 48 

Overdracht van Interbestuurlijke Toezichtstaken,  

zie: Toezichtstaken, Overdracht van Interbestuurlijke 

Overleg stikstofemissies Natuurbeschermingswetgebieden,  

zie: stikstofemissies Natuurbeschermingswetgebieden, Overleg 

 

 

PCL,  

zie: Provinciale Commissie Leefomgeving 

Pers versus politiek, waakhondje of schoothondje           41 

perspectief van gemeenten, VGN resolutie Het        2, 84 

Programmabegroting 2011-2014             37 

Programmabijeenkomst                 4 

projectbureau Samen vernieuwen in de Gelderse Vallei en Eemland SVGV,  

 zie: Samen vernieuwen in de Gelderse Vallei en Eemland SVGV, projectbureau 

projecten, provinciale 

Kennisbank Wel Thuis!                  98, 134 

Monitor Wel Thuis!                  98, 134 

 Uw Huis, Uw Toekomst!                 98, 134 

Provinciale commissie Leefomgeving PCL              103, 104 

Provinciale Staten             119 

provincie-gemeenten, relatie              22 

provinciehuis van Utrecht              39 

PVV                120 

 

 

raad, de toekomst van de               43 

Raad voor het Landelijk Gebied,  

zie: Landelijk Gebied, Raad voor het 

Raadslid, Aan de slag als           1, 45 

raadsleden,  

Rol en positie van           8, 13 

Social Media                21 

raadsledenbijeenkomst          26, 31, 36, 44 
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raadsverkiezingen                44 

Recontructiecommissie Gelderse Vallei            102 

regeldruk                 42 

regio-bijeenkomsten            1, 38 

regionale ambassadeurs, bestuurlijk netwerk van,  

zie: ambassadeurs 

regionale bestuurlijke bijeenkomst,  

zie: bestuurlijke bijeenkomst, regionale 

rekenkamer, lokale                15 

rekenkamerfunctie, lokale               15 

Renkum, burgemeester van               89 

‘Review’-Dag Convenant Verdrogingsbestrijding,  

zie: Verdrogingsbestrijding, ‘Review’-Dag Convenant 

Rhenen                  26 

Rijk, Het                     86, 120 

Rijksarchief in de provincie Utrecht            112 

Rijnlanden, Hoogheemraadschap de Stichtse           131 

Ronde Venen, De,  

zie: De Ronde venen 

RTV Utrecht, programmaraad             107 

 

 

salariskosten               108 

Samenwerkingsagenda met de provincie Utrecht            97 

samenwerkingsverbanden           8, 13 

Samen vernieuwen in de Gelderse Vallei en Eemland, projectbureau        102 

schakels, sterkste                22 

secretariaat               112 

secretaris, ambtelijk              111 

secretarissen, (adjunct-)              90, 91, 91a 

secretarissenoverleg                40 

Social Media, 

 praktijkervaringen van en voor gemeentebestuurders           34  

salon                 34 

workshop                11, 18, 21 

Soest                  23 

staatsecretaris               125 

Staten van Utrecht 2011-2015               93 

Statenverkiezingen                93 

Stichting Grootschalige Basiskaart Nederland voor Utrecht GBKN Utrecht 

stikstofemissies Natuurbeschermingswetgebieden, Overleg         105 

Strategische agenda                19 

strategische alliantie                20 

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte              32 

Sturen op financiën                36 

Stuurgroepen               100 

Support/Informatisering, afdeling            112 

SVGV,  

zie: Samen vernieuwen in de Gelderse Vallei en Eemland 

 

 

Taskforce BID,  

zie: BID, Taskforce 

themabijeenkomsten              1 nb 

toekomst, de gemeente van de               37 



54 

 

Toezichtstaken IBT, Overdracht van Interbestuurlijke           130 

Tweede Kamer               120 

 

 

Ulft                  86 

Unie van Waterschappen uvw, zie: Waterschappen uvw, Unie van 

Utrecht, gemeente              20, 34, 47, 96, 124 

Utrecht, provincie         10, 19, 37, 39, 42, 89, 

     99, 105, 112, 118, 123, 129 

Utrechtse Heuvelrug                24 

UVW,  

zie: Unie van Waterschappen 

‘Uw Huis, Uw Toekomst!’,  

zie: projecten 

 

 

Veenendaal           14, 22 

Veilige Gemeente, Digitale en,  

zie: Digitale en Veilige Gemeente 

Veiligheidsregio Utrecht VRU               80 

verbindingen met burgers,  nieuwe              16 

Verdrogingsbestrijding, ‘Review’-Dag Convenant             29 

Vereniging van Noord-Hollandse Gemeenten VNHG,  

zie: Noord-Hollandse Gemeenten VNHG Vereniging van 

Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten VZHG, zie: 

Zuid-Hollandse Gemeenten VZHG, Vereniging van 

verkiezingen Provinciale Staten  2011            119 

Verkiezingsdebat 2011              119 

verpakkingen en duurzaamheid             132 

Vianen                  49 

vinum vita est               116 

VNG, Congres- en Studiecentrum              33 

VNG, 100-jarig bestaan                     88 

VNG, jaarcongres                84 

VNG, jubileum                 88 

VNG, (landelijke)                 2, 17, 27, 28, 35, 

  40, 51, 120, 121, 125 

VNG Nieuws                     88, 138 

VNG Magazine                      88, 137 

VNG afdeling Gelderland                       2, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 21  

                 23, 24, 26, 27, 28, 31, 35, 40, 45, 48, 92 

VNG afdeling Utrecht,                     passim 

VNG Flevoland             2, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 

         15, 16, 18, 23, 27, 28, 40, 45, 92 

VNG, provinciale afdelingen van de           40, 81, 84, 92, 130 

VNG Raadsledenprogramma                     44, 45 

voorjaarscongres                   1-49 nb,  

2010                   3  

2011                 14  

2012                 28  

2013                 41  

2014                 47 

voorjaarsvergaderingen                    1-49 nb 

Vrede-van-Utrechtzaal               119 

Vrijheid en verantwoordelijkheid            120 
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VROM-Inspectie                   130 

VRU,  

zie: Veiligheidsregio Utrecht 

VVD                120 

 

 

Waterplan 2000-2015, provinciaal            128 

Waterschappen UWV, Unie van                     86 

Websitearchivering              113 

Welstand en monumenten Midden-Nederland WMMN 

 Jaarverslag 2009               53 

werkconferenties             1 nb 

werken aan werk                35 

werken naar vermogen                25 

werving               100 

Wet  

gemeenschappelijke regelingen          8, 13 

natuur                 27 

omgevingswet                27 

Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie OKE         136 

werken naar vermogen               25 

wethouder(s)                 34 

De eerste 100 dagen als                 5 

wethoudersbijeenkomst 

 ouderenzorg                24 

Wgr,  

zie: Wet gemeenschappelijke regelingen 

Wijchen                 13 

Wijk bij Duurstede              109 

Woerden                 32, 44, 89 

Woerdens Beraad, Het                89 

workshop          1 nb, 7, 11, 18, 21, 45 

WwnV, 

zie: Wet werken naar Vermogen 

www.vngutrecht.nl                  114, 137 

 

 

Zeewolde           12, 35 

Zeist (Slot)           10, 95 

Zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid             38 

Zuid-Holland, provincie                     39, 89 

Zuid-Hollandse Gemeenten VZHG, Vereniging van            32, 36, 44 

Zutphen                   1 

Zwolle                124 

http://www.vngutrecht.nl/
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