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Voorjaarscongres 2021 over herwaardering
publieke sector online terug te kijken
Op vrijdag 28 mei 2021 hield de VNG Utrecht haar Voorjaarscongres 2021.
De digitale bijeenkomst stond in het teken van de herwaardering van de
publieke sector. De uitzending werd verzorgd vanuit de studio van Walt
Wonder Schmidt in Amsterdam en is nu online terug te kijken.
Tijdens de bijeenkomst werd onder andere de Algemene Ledenvergadering
gehouden en stelden onze nieuwe bestuursleden Martien Brander,
gemeentesecretaris van Woerden, en Pieter Bonthuis, gemeentesecretaris van
Rhenen, zich aan de kijkers voor (vanaf 5:56 in de videoregistratie).
Leonard Geluk, algemeen directeur VNG, gaf een toelichting geven op ‘Haagse
zaken’ (vanaf 11:35 in de videoregistratie). Daarbij stonden met name de
financiële positie van gemeenten centraal en de inzet van de VNG in de
onderhandelingen met het nieuwe kabinet.
In het themadeel van het Voorjaarscongres (vanaf 40:34 in de videoregistratie)
stond de herwaardering van de publieke sector centraal. Kees van den Bos,
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hoogleraar Sociale Psychologie met Inbegrip van de Sociale
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Psychologie van de Organisatie, tevens hoogleraar Empirische
Rechtswetenschap aan de Universiteit Utrecht verzorgde de
aftrap met een bijdrage over ‘vertrouwen en wantrouwen in de
overheid’.
Daarna ging hij in gesprek met Leonard Geluk en Iris Meerts,
burgemeester van Wijk bij Duurstede, over de wijze waarop

een herwaardering tot stand zou kunnen komen (vanaf 58:05 in de
videoregistratie). Dat gesprek stond onder leiding van Anneke Dubbink,
raadslid in Houten en bestuurslid van de VNG Utrecht.
Kijk de uitzending van het Voorjaarscongres terug op onze website.
In de aanloop naar het Voorjaarcongres sprak de VNG Utrecht met
diverse mensen over de herwaardering van de publieke sector.
Het overzicht vindt u hier.

Ontwerp provinciaal programma
wonen en werken ter inzage gelegd
De provincie Utrecht heeft in overleg met de gemeenten en regio’s afspraken
gemaakt over woningbouw en bedrijventerreinen. De samenwerking zorgt
ervoor dat bouwplannen sneller kunnen worden uitgevoerd. De plannen staan
beschreven in het Ontwerp provinciaal programma wonen en werken dat met
de bijbehorende plan-Milieu Effect Rapportage vanaf 1 juni zes weken lang ter
inzage ligt. In totaal gaat het om ruim 84.000 woningen en 54 hectare aan
nieuwe bedrijventerreinen.
Lees meer...
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Utrechts Aanbod aan informateur
aangeboden
Om te laten zien wat de regio bijdraagt aan het herstel van Nederland, hebben
de Utrechtse gemeenten, diverse bedrijven en Utrechtse kennisinstellingen
het Utrechts Aanbod naar de informateur gestuurd. Hierin staat beschreven
hoe vanuit Utrechts perspectief wordt gewerkt aan een groen, gezond en
bereikbaar Nederland. De Utrechtse regio kan met 100.000 nieuwe banen tot
2050 een forse bijdrage leveren aan het economisch herstel na de coronacrisis,
maar dan dient het nieuwe kabinet zich wel te committeren aan de Utrechtse
toekomst- en herstelplannen.
Lees meer...
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