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Martien Brander aangewezen als nieuwe
secretaris/penningmeester VNG Utrecht

Het bestuur van de VNG Utrecht heeft in zijn vergadering van vrijdag 25 juni
Martien Brander aangewezen als nieuwe secretaris/penningmeester. Hij volgt
in die functie Astrid van de Klift op, die zoals bekend naar Nijmegen is
overgestapt. Martien Brander, gemeentesecretaris van Woerden, werd samen
met Pieter Bonthuis, gemeentesecretaris van Rhenen, benoemd tot bestuurslid
in de Algemene Ledenvergadering van 28 mei.

U vindt hier het verslag van de ALV van 28 mei.
Klik hier voor een overzicht van de leden van het dagelijks bestuur van de
VNG Utrecht.
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Utrechtse bestuurders in gesprek met
Kamerleden over Utrechts Aanbod 

Op dinsdag 29 juni zijn Utrechtse bestuurders naar het Binnenhof getrokken
om Utrechtse Kamerleden bij te praten over het Utrechts Aanbod. Daarvoor
werd naast het gebouw van de Tweede Kamer een tijdelijk terras
ingericht. Het Utrechts Aanbod werd eind mei aangeboden aan de informateur.
Volgens de Utrechtse regio kan zij met 100.000 nieuwe banen tot 2050 een
forse bijdrage leveren aan het economisch herstel na de coronacrisis.

Lees verder...
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Sjoukje Deelstra benoemd tot
gemeentesecretaris Veenendaal

Sjoukje Deelstra treedt per 1 september 2021 in dienst als gemeentesecretaris
/ algemeen directeur van de gemeente Veenendaal. Deelstra is nu nog
werkzaam als directeur bij het Openbaar Ministerie Midden-Nederland.
Daarvoor is ze 25 jaar in dienst geweest van de politie, zowel in de uitvoering
als in leidinggevende functies waarvan bijna 15 jaar in de opsporing.

Lees meer...
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Fenneke van der Vegte wordt 
wethouder in Leusden

Fenneke van der Vegte is voorgedragen als nieuwe wethouder in de gemeente
Leusden. Van der Vegte is nu nog strategisch adviseur stad en ontwikkeling
voor de gemeente Amersfoort. De beoogd wethouder is sinds 2018 lid van de
gemeenteraad van Leusden voor GroenLinks-PvdA. Zij volgt Erik van Beurden
op, die eerder aankondigde de politiek te verlaten. 

Lees meer...

Anita van Meerveld interim-griffier
gemeenteraad Veenendaal

Anita van Meerveld is sinds 1 juli 2021 interim-griffier van de gemeenteraad
van Veenendaal. Zij vervangt Franske van Hooijdonk die per 30 augustus 2021
is benoemd als interim-griffier voor provinciale staten van Gelderland.

Lees meer...
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Vakantieperiode breekt aan

Dit is de laatste nieuwsbrief van de VNG Utrecht voor het zomerreces. Het
secretariaat is deze periode beperkt bereikbaar. Bestuur en secretariaat

wensen u een goede vakantie! 
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