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Liesbeth Geurtsen vertrekt bij
secretariaat VNG Utrecht
Liesbeth Geurtsen vertrekt eind van dit jaar als medewerker van het
secretariaat van de VNG Utrecht. Reden is het bereiken van de
pensioengerechtigde leeftijd. Liesbeth heeft zich maar liefst 36 jaar ingezet
voor de VNG Utrecht. Zij wordt opgevolgd door Ine van Maaren, die na een
korte inwerkperiode op 3 januari 2022 van start gaat.
Ine is te bereiken via e-mail: i.vanmaaren@vngutrecht.nl en via het secretariaat
van de VNG Utrecht op: 030 – 607 18 60.

Nieuwe gezichten in Woudenberg
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Woudenberg krijgt in 2022 te maken met een nieuwe burgemeester én een
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nieuwe gemeentesecretaris.
Op 13 december werd Magda Jansen – van
Harten benoemd tot burgemeester van Woudenberg. Zij
is de opvolger van waarnemend burgemeester Yvonne
van Mastrigt. De vacature is ontstaan met het vertrek
van burgemeester Titia Cnossen eerder dit jaar. De
nieuwe burgemeester zal op 11 januari 2022 worden

beëdigd en geïnstalleerd. Zij is met haar 33 jaar dan de
jongste burgemeester van Nederland.
Duncan Ruseler treedt per 1 maart 2022 in dienst als de
nieuwe gemeentesecretaris/algemeen directeur van
Woudenberg. Hij volgt Boudewijn Marinussen op, die
sinds het vertrek van Simone van der Marck op 1 mei
2021 de functie van interim-secretaris vervult. Duncan
Ruseler is op dit moment wethouder in Schiedam.
Daarvoor vervulde hij diverse functies bij de gemeenten Haarlem en Den
Helder.

Fijne feestdagen en een gelukkig 2022!
Het bestuur en secretariaat van de VNG Utrecht wensen u in 2022 veel geluk,
bestuurlijke inspiratie en vooral ook een goede gezondheid toe. Hopelijk wordt
het bovendien een jaar, dat bol staat van ontmoeting en interactie.

Het secretariaat van de VNG Utrecht is gesloten
van vrijdag 24 december 2021 tot maandag 3 januari 2022.
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