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Najaarscongres VNG Utrecht:
Het aanbod van Utrecht
Op woensdag 17 maart 2021 zijn er weer landelijke verkiezingen. De
uitkomst daarvan is ook van belang voor de toekomst van de regio
Utrecht. Daarom is het goed nu al te bezien wat het nieuwe kabinet, de
provincie Utrecht en de Utrechtse gemeenten voor elkaar zouden kunnen
betekenen. Wat zijn de belangrijkste thema’s en ontwikkelingen in de
regio waarmee in het nieuwe regeerakkoord rekening moet worden
gehouden? En wat is het Utrechts aanbod aan het nieuwe kabinet?
Het is het centrale thema van het Najaarscongres
van de VNG Utrecht. Het congres wordt gehouden
op vrijdagochtend 20 november 2020 in
‘Helsdingen Sport en Cultuur’ in Vianen.
Gastgemeente is Vijfheerenlanden.
Vanzelfsprekend worden alle

veiligheidsmaatregelen getroffen die in verband met de situatie rondom Covid-
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19 nodig zijn. Van bezoekers wordt verwacht dat zij zich aan de regels houden.
Het Utrechts aanbod aan het nieuwe kabinet komt ter sprake in de sessie
onder leiding van Hans Oosters, commissaris van de Koning in de provincie

Utrecht. Voorafgaand daaraan worden gemeenten en regio’s schriftelijk door de
provincie uitgenodigd suggesties en aanbevelingen te doen ten aanzien van
een aantal thema’s. Tijdens de sessie zijn de opbrengsten hiervan verwerkt en
wordt het overzicht van relevante Utrechtse thema’s gepresenteerd. Tevens is
er ruimte voor discussie over de gezamenlijke inzet van de provincie en
gemeenten richting Den Haag.
In de parallelsessie gaat Chris Kuijpers, directeur-generaal Bestuur, Ruimte en
Wonen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties graag
met u in gesprek over de ‘Toekomst van het openbaar bestuur’. Aansluitend
worden de belangrijkste conclusies, die uit de twee congresonderdelen zijn te
trekken, plenair met de aanwezigen gedeeld. Het congres wordt besloten met
een lunch, die u wordt aangeboden door Vijfheerenlanden.
Lees verder...
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