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‘Provinciale fusieplannen Plasterk ontberen visie en noodzaak’ 

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hanteert bij zijn plannen voor de fusie 

van Utrecht, Noord-Holland en Flevoland de verkeerde volgorde. “Hij komt eerst met een blauwdruk 

voor de structuur en ontwikkelt daarna pas een integrale visie. Terwijl het juist andersom had 

gemoeten.” 

Aldus de Utrechtse Commissaris van de Koningin 

Roel Robbertsen in zijn bijdrage aan een 

debatbijeenkomst over de fusieplannen van 

Plasterk. De bijeenkomst was georganiseerd door 

de VNG afdeling Utrecht in samenwerking met de 

provincie Utrecht en werd gehouden in het 

Fulcotheater in IJsselstein. 

Robbertsen gaf aan dat, als de minister bij zijn 

voorstel blijft, Provinciale Staten van Utrecht de 

fusie in meerderheid zullen afwijzen. “Op deze 

manier dreigt het bij een bestuurlijk experiment te blijven, in plaats van dat we met elkaar gaan 

bouwen aan een sterker bestuurlijk Nederland.” 

Frank van Oort, hoogleraar stedelijke economie aan de Universiteit Utrecht, meende dat er geen 

economische argumenten zijn om te kiezen voor een grote fusieprovincie, gericht op de noordvleugel 

van de Randstad. “De overheid moet zich vooral richten op het faciliteren van de economie. Een 

grotere schaal is daarvoor niet per se nodig.” 

Voorzitter Koos Janssen van de VNG afdeling Utrecht wees op het belang om ook als gemeenten een 

duidelijk standpunt te bepalen. “Kijk dus of je met je buurgemeenten tot een gezamenlijke lijn kunt 

komen over een standpunt in de richting van minister. Zoek het niet in uitgebreidheid maar in de 

helderheid. Dan heb je een kans om je inbreng te doen gelden.” 

 

Klik hier voor een uitgebreide terugblik op de bijeenkomst. 

 

Bestuurlijke documenten over de arhi-procedure gevraagd 

Het bestuur van de VNG afdeling Utrecht wil de colleges en raden van de 

Utrechtse gemeenten graag van dienst zijn bij hun meningsvorming rond 

de Arhi-procedure gericht op de fusie van de provincies Noord-Holland, 

Flevoland en Utrecht. Daar werden tijdens de debatbijeenkomst van 14 

februari in IJsselstein al enige bouwstenen voor aangedragen. De VNG 

afdeling Utrecht wil de gemeenten hierbij graag verder faciliteren door standpunten en 

beleidsdocumenten voor alle gemeenten beschikbaar te maken. U wordt daarom uitgenodigd 

bestuurlijke documenten (als Pdf-bestand) met betrekking tot de Arhi-procedure te mailen aan 

secretariaat@vngutrecht.nl. Het secretariaat zal er vervolgens voor zorgen dat de documenten op de 

website vngutrecht.nl worden geplaatst en te raadplegen zijn.  

Wellicht ten overvloede, maar deze link verwijst u door naar een speciale pagina van de site van de 

provincie Utrecht, waar een reeks documenten, persberichten, rapporten en links over dit 

onderwerp is te vinden. 

 

http://www.vngutrecht.nl/terugblik/terugblik-evenement-detailpagina/article/debatbijeenkomst-bouwstenen-voor-meningsvorming-over-fusievoornemens-drie-provincies/
http://www.vngutrecht.nl/terugblik/terugblik-evenement-detailpagina/article/debatbijeenkomst-bouwstenen-voor-meningsvorming-over-fusievoornemens-drie-provincies/
mailto:secretariaat@vngutrecht.nl
http://www.vngutrecht.nl/
http://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/toekomst-provincie-0/


Vacatures in bestuur en commissies landelijke VNG 

De adviescommissie van de VNG zoekt kandidaten voor een aantal vacatures in het 

bestuur en de commissies van de VNG. Daarbij wordt onder meer de vacature van 

vicevoorzitter van de VNG opengesteld. Deze is ontstaan door het afscheid van de 

heer Cor Lamers als burgemeester van Houten. Aanmeldingen van kandidaten 

dienen uiterlijk op 11 maart 2013, 12.00 uur, bij de adviescommissie te zijn 

ingediend.  

 

Klik hier voor meer informatie over de vacatures. 

Klik hier voor de Utrechtse vertegenwoordigers in VNG-bestuur en -commissies. 

 

Decentralisatie sociale taken vereist slimme keuzes 

Decentralisatie van taken in het sociale domein vereist voor alles dat er 

slimme keuzes worden gemaakt ten aanzien van de uitvoering. Door de 

zorg en ondersteuning dicht bij mensen te organiseren, kan onnodige 

bureaucratie worden vermeden, is meer maatwerk mogelijk en valt beter in 

te spelen op wat mantelzorg en informele netwerken kunnen bieden. Aldus 

de VNG in het visiedocument ‘Bouwen op de kracht van burgers’. Wel is het noodzakelijk dat de 

lokale overheid wel de nodige uitvoeringskracht garandeert. Alleen dan zijn gemeenten in staat om 

in de uitvoering de nodige expertise te bieden, schaalvoordelen in de organisatie te realiseren, 

risico’s te dragen en een krachtige partner te zijn in het veld van professionele maatschappelijke 

actoren. De landelijke VNG heeft de gemeenten per ledenbrief van 21 februari jongstleden 

geïnformeerd over de Decentralisatiebrief van minister Plasterk en de reactie van de VNG. 

 

Klik hier voor meer informatie over de VNG-visie. 

 

Victor Molkenboer benoemd tot burgemeester Woerden 

Met ingang van 28 februari 2013 is Victor Molkenboer burgemeester van Woerden. 

Daartoe heeft de ministerraad besloten op voorstel van minister Plasterk van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Victor Molkenboer (55 jaar, PvdA) was 

eerder burgemeester van Leerdam en wethouder in Leiderdorp. 

 

Klik hier voor meer informatie  

 

Noteer alvast in uw agenda: 

 Voorjaarscongres 2013: donderdag 23 mei 

Het thema is deze keer: ‘Hoe kijken de media naar de lokale politiek?’ 

Locatie: gemeentehuis van De Bilt. De Bilt bestaat in 2013 namelijk 900 jaar. 

Meer informatie over de inhoud en het programma volgt zo spoedig mogelijk. U kunt zich 

echter nu al inschrijven! 

 

Volg VNG afdeling Utrecht via twitter 

Wist u dat VNG afdeling Utrecht ook op Twitter actief is? Blijf op de hoogte en meldt u aan 

als volger van @vngutrecht! 

http://www.vng.nl/onderwerpenindex/bestuur/brieven/openstelling-vacatures-bestuur-en-commissies-vng
http://www.vngutrecht.nl/over-ons/commissies/vng-commissies/
http://www.vng.nl/files/vng/20130116_bouwen_op_de_kracht_van_gemeenten.pdf
http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2013/02/19/zeer-grote-decentralisatie-naar-gemeenten.html
http://www.vng.nl/onderwerpenindex/bestuur/decentralisaties-sociaal-domein/brieven/bouwen-op-de-kracht-van-gemeenten
http://www.vngutrecht.nl/nieuws/nieuws-details-pagina/article/molkenboer-wordt-burgemeester-woerden/
http://www.vngutrecht.nl/agenda/agenda-item-detailpagina/article/voorjaarscongres-2013/
http://twitter.com/vngutrecht

