
 

Verslag Algemene Ledenvergadering VNG afdeling Utrecht 
Vrijdag 24 mei 2019, Fort Honswijk, Houten 
 

De vergadering wordt geleid door voorzitter Maarten Divendal 

 
1. Opening en 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: De verslaglegging vaststellen. 

 

Het algemeen bestuur stemt in met de verslaglegging en stelt deze vast. 

 

3. Jaarverslag/jaarrekening 2018 

Op de website staat het jaarverslag/jaarrekening 2018. 

De penningmeester, Astrid van de Klift; was niet aanwezig om een toelichting te geven, maar hier 

werd ook niet om gevraagd. De kascommissie 2018 werd gevormd door Pieter Bonthuis, 

gemeentesecretaris Rhenen, en Gerben Karssenberg, gemeentesecretaris Wijk bij Duurstede. Op 3 

april 2019 vond de kascontrole plaats. De verklaring van de kascommissie is toegevoegd aan het 

jaarverslag/jaarrekening 2018. 

 

Voorstel: jaarverslag en jaarrekening 2018 vaststellen en bestuur décharge verlenen. 

 

Het algemeen bestuur stemt in met het jaarverslag, stelt de jaarrekening vast en verleent décharge 

aan de penningmeester en het bestuur. 

 

4. Benoeming van de kascommissie voor 2019. 

Het bestuur stelt voor – gelet op art. 14 lid d van de statuten – opnieuw te benoemen Pieter 

Bonthuis, gemeentesecretaris van Rhenen en te benoemen Gerben Karssenberg, gemeentesecretaris 

van Wijk bij Duurstede. Beiden zijn bereid komend jaar de kascontrole uit te voeren. 

 

Het algemeen bestuur stemt in met het voorstel. 

 

5. Afscheid Maarten van Dijk. 

Vanaf 5 maart dit jaar is Maarten van Dijk wethouder in Stichtse Vecht. Maarten werd benoemd als 

lid van het bestuur van de VNG Utrecht in de ALV op 23 november 2018 in Renswoude. Voorzitter 

bedankt Maarten van Dijk voor tijd en input en overhandigt hem bloemen en VVV-bon. 



 
In een kort statement verklaart Maarten de VNG Utrecht een inspirerende vereniging te vinden, 

waarvan hij de bijeenkomsten graag ook in de toekomst als wethouder zal blijven bezoeken. Hij 

spreekt zijn dank uit voor ‘de afgelopen drie maanden’. 

 

6. Benoeming nieuw bestuurslid. 

Het beoogde bestuurslid heeft zich teruggetrokken. De procedure zal opnieuw worden gestart. 

Benoeming van het nieuwe bestuurslid zal plaatsvinden in de ALV in november 2019. 

 

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. 

 

Het algemeen bestuur stemt in met het voorstel. 

 

8. Rondvraag en sluiting officiële jaarvergadering. 

Er zijn geen punten voor de rondvraag. 

 

De voorzitter sluit de vergadering. 

 


