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Digitaal Voorjaarscongres 2021:
herwaardering publieke sector

De VNG Utrecht houdt haar digitale Voorjaarscongres 2021 op vrijdag 28
mei aanstaande. Het thema van de bijeenkomst is de herwaardering van
de publieke sector. De uitzending van het congres wordt geheel verzorgd
vanuit de studio van Walt Wonder Schmidt in Amsterdam. 

Het Voorjaarscongres begint om 10.00 uur met een welkomstwoord
door Maarten Divendal, voorzitter van de VNG Utrecht en de
Algemene Ledenvergadering. De stukken vindt u een week voor
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aanvang op de website van VNG Utrecht 

Meteen daarna zal Leonard Geluk, algemeen directeur VNG een
toelichting geven op de ‘Haagse zaken’, o.a. uitvoering
Klimaatakkoord, herijking Gemeentefonds, onderzoek jeugd en de
kabinetsformatie.

Heeft u een vraag aan Leonard Geluk? Laat het ons weten via
secretariaat@vngutrecht.nl. Dan kan hij daar in zijn toelichting aandacht aan
besteden.

Na de Haagse zaken staat het thema van het congres centraal: de
herwaardering van de publieke sector. Wat betekent de herwaardering van de
publieke sector voor gemeenten in het licht van de coronacrisis? Ook als we
kijken naar de toeslagenaffaire en de discussie over de bijstandsmoeder in
Wijdemerenvan begin 2021? Op wat voor manier is de overheid er voor zijn
burgers? 

Kees van den Bos, hoogleraar Sociale Psychologie met
Inbegrip van de Sociale Psychologie van de Organisatie, tevens
hoogleraar Empirische Rechtswetenschap aan de Universiteit
Utrecht doet de aftrap met een bijdrage over ‘vertrouwen en
wantrouwen in de overheid’. 

Daarna gaan drie studiogasten onder leiding van Anneke Dubbink,
raadslid in Houten en bestuurslid van de VNG Utrecht, met elkaar in
gesprek over het thema ‘Herwaardering publieke sector’. 

Naast Kees van den Bos en Leonard Geluk neemt ook Iris Meerts,
burgemeester van Wijk bij Duurstede, aan dit gesprek deel.

Klik hier voor het programma

Uw deelname 
Voor het Voorjaarscongres 2021 zijn uitgenodigd: de burgemeesters,
wethouders, gemeentesecretarissen, raadsleden en griffiers van de 26
Utrechtse gemeenten; alle leden van Provinciale Staten, de leden van het
college van Gedeputeerde Staten, de provinciesecretaris en de statengriffier;
alsmede de leden van de dagelijkse besturen van de waterschappen.

U kunt het congres online volgen en meepraten met onze studiegasten. Na
inschrijving ontvangt u in de week voorafgaand aan het congres van ons een
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link, waarmee u via Zoom kunt inloggen als deelnemer aan het congres.
Deelname is gratis.

Klik hier om u aan te melden

Cees van Uden is op 1 april beëdigd
als wethouder van De Ronde Venen.
 Tot zijn portefeuille behoort onder
andere onderwijs, jeugdzorg
enduurzaamheid. Van Uden volgt
Kiki Hagen op, die lid is geworden
van de Tweede kamer. Zijn plaats in
de gemeenteraad wordt namens
D66 ingenomen door Joanne
Freeve.

Ruud Kleijnen wordt per 1 mei 2021
de nieuwe gemeentesecretaris van
De Ronde Venen. Kleijnen was
hiervoor gemeentesecretaris van
achtereenvolgens Montfoort, Veghel,
Roosendaal en, sinds 1 februari
2019, Maastricht. Hij volgt in deze
functie Lilian Schreurs op, die eerder
haar vertrek aankondigde.

Titia Cnossen stopt per 1 juni 2021
als burgemeester van Woudenberg.
Hoewel haar tweede ambtstermijn
nog doorloopt tot maart 2024, heeft
de burgemeester besloten haar
functie eerder te
beëindigen. Cnossen werd in 2012
benoemd en was destijds de eerste
vrouwelijke ChristenUnie
burgemeester van Nederland.
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Erik Jansonius treedt per 1 juni
2021 aan als gemeentesecretaris
van Renswoude. Nu is hij werkzaam
voor de gemeente West
Betuwe. Jansonius wordt in
Renswoude de opvolger van Jan van
Dijk, die op 1 februari 2020 vertrok
als gemeentesecretaris. Per 1
januari 2020 was Ineke Lissenberg
de interim-gemeentesecretaris.
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