
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

PROGRAMMA 
VOORJAARSCONGRES 2019 

RUIMTE VOOR BESTUREN 
 

vrijdag 24 mei 2019  

Fort Honswijk 

Lekdijk 58 

3998NJ Schalkwijk 

 
 

9.00 – 9.30:  Inloop Fort Honswijk met koffie en thee en lokale lekkernij 

9.30 – 10.45: - Opening door Maarten Divendal, voorzitter van de VNG Utrecht en burgemeester 
  van De Ronde Venen; 
 - Welkomstwoord door Wouter de Jong, burgemeester van Houten 
  
  -  Algemene Ledenvergadering en behandeling van huishoudelijke zaken 

1. Mededelingen. 
 - er worden foto’s gemaakt tijdens het congres, waarvan een selectie op de  

  website wordt geplaatst bij het journalistieke verslag.  
  
  - het najaarscongres 2019 vindt plaats op vrijdag 22 november.    

   Gastgemeente is Nieuwegein. 

 
 2. Verslag van het najaarscongres op 23 november in Renswoude 
 (algemene ledenvergadering en journalistiek verslag) 

  Thema: ‘Opmaat naar de provinciale Statenverkiezingen’ 
 
   Voorstel: vaststellen. 

 
 3. Jaarverslag/jaarrekening 2018 
 Op de website staat het jaarverslag/jaarrekening 2018.  
  

o Toelichting door de penningmeester, Astrid van de Klift; 
o Toelichting door de kascommissie 2018 (Pieter Bonthuis, gemeentesecretaris 
 Rhenen, en Gerben Karssenberg, gemeentesecretaris Wijk bij Duurstede).  

o Op 3 april 2019 vond de kascontrole plaats. De verklaring van de kascommissie is 
 toegevoegd aan het jaarverslag/jaarrekening 2018;  
o Penningmeester en bestuur déchargeren. 

 
   Voorstel: het jaarverslag/jaarrekening 2018 vaststellen. 
 
 

http://www.forthonswijk.eu/
https://vngutrecht.nl/wp-content/uploads/2018/11/Verslag_Algemene_Ledenvergadering_VNG_afdeling_Utrecht_njc_2018-def.pdf
https://vngutrecht.nl/najaarscongres-2018-opmaat-naar-de-provinciale-verkiezingen/
http://www.vngutrecht.nl/fileadmin/user_upload/Documenten/begroting/begroting_2018_met_foto.pdf


 
 
 
 
 
     4. Benoeming van de kascommissie voor 2019.  
    Pieter Bonthuis en Gerben Karssenberg zijn beiden bereid komend jaar de   
    kascontrole uit te voeren. 
 
    Voorstel: Pieter Bonthuis, gemeentesecretaris Rhenen, en Gerben Karssenberg,  
     gemeentesecretaris Wijk bij Duurstede, te benoemen als lid van de  
     kascommissie 2019.  
 
     5. Afscheid Maarten van Dijk. 
      Maarten van Dijk werd benoemd als lid van het bestuur van de VNG Utrecht in de  
      ALV op 23 november 2018 in Renswoude (categorie ‘raadsleden’). Vanaf  5 maart dit 
      jaar is Maarten van Dijk wethouder in Stichtse Vecht. We nemen vandaag afscheid van 
      hem als bestuurslid VNG Utrecht. 
 
      6. Benoeming nieuw bestuurslid (vacature Maarten van Dijk). 
    Voorstel: volgt. 
 
     7. Herbenoeming bestuurslid. 

  Volgens het rooster van aftreden is Cees van Eijk, wethouder van Amersfoort, dit  
  jaar aftredend.  
 
    Voorstel: Cees van Eijk herbenoemen als lid van het bestuur van de VNG   
     Utrecht.  
 
   8. Rondvraag en sluiting officiële jaarvergadering. 

 
 

  - ‘Haagse actualiteiten’ door Jantine Kriens, algemeen directeur VNG 

 - Wat speelt er in het bestuur, de commissies en de colleges van de VNG? 

 

10.45 – 11.15:  Interview met Hans Oosters, commissaris van de Koning in de provincie Utrecht, over 

zijn eerste ervaringen 

 

11.15 – 11.45:  Pauze 

 

11.45 – 12.05:  De Nieuwe Hollandse Waterlinie, presentatie door Johan van der Gun 

 

12.05 – 12.30: Ruimtelijke ontwikkelingen in de regio, presentatie door Eric Luiten, hoogleraar 

landschapsarchitectuur TUDelft 

 

12.30 – 12.55: Plenaire discussie over ruimtelijke ontwikkelingen in de regio m.m.v. Eric Luiten, 

Herman Geerdes (wethouder Houten) en Els Otterman (Hoogheemraad HDSR) 

 

12.55 – 13.00:   Afsluiting 

 

13.00 – 13.45:   Lunch 

 

13.45 / 14.00:   Excursie 

 

16.15:   Einde excursie 

  

 Het congres wordt geleid door Elisabeth van den Hoogen. 

 
    

  



 
 
 
 
 
 
 

Middagprogramma 

 
De gemeente Houten organiseert aansluitend op de thema’s erfgoed, ruimtelijke kwaliteit en 

ontwikkelingen in de regio een interessante rondleiding op het Fort Honswijk en een prachtige 

fietstocht door de omgeving. 

 

Gedurende de rondleiding vertellen de gidsen u meer over de geschiedenis van Fort Honswijk en de 

functie van het Fort tot op de dag van vandaag. 

 

Dit is niet het enige fort dat op 24 mei bezocht wordt. Tijdens de fietstocht door de omgeving stoppen 

we bij Fort Werk aan de Korte Uitweg. Stichting Werk aan de Korte Uitweg en zorgorganisatie 

Reinaerde hebben het fort in 2015 ontwikkeld tot een plek waar professionals en vrijwilligers werken, 

en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een ontwikkeltraject volgen om werkervaring op te 

doen. Het fort is een ontmoetingsplek waar cultuur- en natuurhistorisch erfgoed en maatschappelijk 

verantwoord ondernemen samenkomt. Het fort beschikt over een theehuis, ruimtes voor feesten, 

vergaderingen en bijeenkomsten en een natuurkampeerterrein. Hier zal Reinaerde u die dag meer 

over zal vertellen. 

 

Daarna vervolgen we onze weg naar polder Blokhoven. Hier vertelt een vertegenwoordiger van  

Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden u meer over het waterbergings- en inundatiegebied dat 

24 mei 2017 officieel geopend is. Tijdens de aanleg is zowel aandacht aan behoud van een goede 

leefomgeving voor planten en dieren besteed als aan het creëren van een omgeving waar ruimte is 

voor recreatie. 

 

 

 
  


