Verslag Algemene Ledenvergadering van de VNG afdeling Utrecht
28 mei 2021, digitale editie vanuit studio Walt Wonder Schmidt, Amsterdam
De vergadering wordt geleid door voorzitter Maarten Divendal
1. Opening en mededelingen
Over het Najaarscongres 2021 deelt de voorzitter het volgende mee:
• Het Najaarscongres 2021 wordt gehouden op vrijdag 19 november; gastgemeente is de gemeente
Baarn.
2. Het journalistieke verslag van het digitale najaarscongres en het verslag van de ALV op 20 november
vanuit de raadzaal van het stadhuis van Vianen, gemeente Vijfheerenlanden.
Thema: ‘Het Utrechts Aanbod’
Voorstel: De verslaglegging vaststellen.
Het algemeen bestuur stemt in met de verslaglegging en stelt deze vast.
3. Benoeming nieuwe bestuursleden.
In het bestuur zijn in de afgelopen periode twee vacatures ontstaan:
• Vacature Astrid van de Klift. Astrid was tot 1 april 2021 gemeentesecretaris van Veenendaal en is nu
directeur en plaatsvervangend gemeentesecretaris van Nijmegen.
• Vacature Simone van der Marck. Simone was tot 1 mei gemeentesecretaris van Woudenberg en
werkt nu als directeur domein sociaal bij Meerinzicht (samenwerking van de gemeenten Ermelo,
Harderwijk en Zeewolde).
Ter vervulling van deze vacatures draagt het afdelingsbestuur de volgende kandidaten voor:
• Vacature Astrid van de Klift: Martien Brander, gemeentesecretaris van Woerden
• Vacature Simone van der Marck: Pieter Bonthuis, gemeentesecretaris van Rhenen.
Voorstel: Martien Brander en Pieter Bonthuis benoemen als lid van het bestuur van de VNG Utrecht.
Na een korte online voorstelronde van beide nieuwe bestuursleden stemt het algemeen bestuur in met
het voorstel.
4. Herbenoeming bestuurslid.
Volgens het rooster van aftreden is Anneke Dubbink, raadslid gemeente Houten, dit jaar aftredend.
Voorstel: Anneke Dubbink herbenoemen als lid van het bestuur van de VNG Utrecht.
Het algemeen bestuur stemt in met het voorstel.
5. Jaarverslag/jaarrekening 2020.
Op 6 mei 2021 is op de website het jaarverslag/jaarrekening 2020 gepubliceerd. Via de nieuwsbrief zijn
de leden daarop geattendeerd en uitgenodigd eventuele opmerkingen over het jaarverslag/jaarrekening
2020 via het afdelingssecretariaat kenbaar te maken. Hiervan is geen gebruik gemaakt.
Op 4 maart 2021 vond de kascontrole plaats. De verklaring van de kascommissie is toegevoegd aan het
jaarverslag/jaarrekening 2020.

Voorstel: het jaarverslag/jaarrekening 2020 vaststellen en de penningmeester en bestuur déchargeren.
Het algemeen bestuur stemt in met het voorstel.
6. Benoeming van de kascommissie voor jaarrekening 2021
Willemien de Graaf-Koelewijn, gemeentesecretaris van Leusden, is bereid komend jaar wederom de
kascontrole uit te voeren.
Nu Pieter Bonthuis, gemeentesecretaris van Rhenen, is benoemd als lid van het bestuur van de VNG
Utrecht is er een vacature ontstaan in de kascommissie. Cynthia Creveld, gemeentesecretaris van Baarn,
is bereid gevonden zitting te nemen in de kascommissie voor de jaarrekening 2021.
Voorstel: Willemien de Graaf-Koelewijn en Cynthia Creveld te benoemen als lid van de kascommissie
jaarrekening 2021.
Het algemeen bestuur stemt in met het voorstel.
7. Rondvraag en sluiting officiële jaarvergadering
Er zijn geen punten voor de rondvraag.
De voorzitter sluit de vergadering.

