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Voorjaarscongres 2013 neemt relatie bestuur en media onder de loep 

Het Voorjaarscongres van de VNG afdeling Utrecht wordt gehouden op 

donderdag 23 mei 2013, van 9.30 uur tot 13.00 uur. Gastgemeente is deze keer 

gemeente De Bilt, die dit jaar haar 900 jarig bestaan viert. Het congres staat in het 

teken van de relatie tussen het lokaal bestuur en de media. Daarbij komt niet 

alleen de verhouding met de traditionele media aan bod. Ook zal worden 

ingegaan op de rol en betekenis van social media voor de hedendaagse politicus 

en bestuurder. De exacte inhoud en het programma van het Voorjaarscongres worden zo spoedig 

mogelijk via vngutrecht.nl bekend gemaakt.  

U kunt zich echter op deze pagina nu al als deelnemer aan het Voorjaarscongres aanmelden. 

 

Meningen verdeeld tijdens consultatieronde provinciale fusieplannen 

Bewoners hebben niet zoveel problemen met de bestuurlijke 

samenvoeging van de provincies Utrecht, Flevoland en Noord-

Holland. De provinciale en gemeentelijke bestuurders 

daarentegen des te meer. Dat werd duidelijk tijdens de 

consultatieronde van minister Plasterk die op maandag 11 maart 

en dinsdag 12 maart werd gehouden in het provinciehuis van 

Utrecht. Inmiddels zijn zowel op de website van het ministerie van Binnenlandse Zaken als op die van 

de provincie Utrecht terugblikken te vinden.  

 Klik hier voor een overzicht van alle impressies van de consultatieronde op rijksoverheid.nl.  

 De terugblikken, zoals gepubliceerd op de provinciale website, vindt u hier (11-03-2013) en 

hier (12-03-2013). 

 

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. Dat gebeurt onder andere door standpunten en 

beleidsdocumenten voor alle gemeenten beschikbaar te maken. 

Inmiddels is op vngutrecht.nl dit dossier aangelegd over de fusieplannen. Heeft u zelf een bestuurlijk 

document in het kader van Arhi-procedure? Of beschikt u over nuttige informatie waarmee het 

dossier kan worden aangevuld? Mail dit dan naar secretariaat@vngutrecht.nl. 

 

Oproep: meldt bestuurlijke transfers aan vngutrecht.nl 

Een nieuwe benoeming, een overstap naar die nieuwe baan in het openbaar 

bestuur. Als u weet heeft van een nieuwe transfer in een van de gemeenten van 

de provincie Utrecht, meldt het aan het secretariaat van de VNG afdeling Utrecht. 

Dan vermelden wij het op onze site, en nemen het mee in de volgende 

nieuwsbrief. 

 

Klik hier voor onze contactgegevens. 

http://www.vngutrecht.nl/agenda/agenda-item-detailpagina/article/voorjaarscongres-2013/
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/provincies/documenten-en-publicaties/publicaties/2013/03/13/sfeerimpressie-bijeenkomst-bestuurders-utrecht-11-maart-2013.html
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/provincies/documenten-en-publicaties/publicaties/2013/03/13/sfeerimpressie-bijeenkomst-bewoners-utrecht-12-maart-2013.html
http://bit.ly/13TtDqG
http://www.provincie-utrecht.nl/twitter/nieuwsberichten/@249889/minister-plasterk/
http://www.provincie-utrecht.nl/nieuwsbrieven/nieuwsbrieven-2013/provincie-utrecht/provincie-utrecht-4/@249969/minister-plasterk-0/
http://www.vngutrecht.nl/dossiers/provinciale-fusie/
mailto:secretariaat@vngutrecht.nl
http://www.vngutrecht.nl/contact/contactgegevens/


Bestuurslid Janne Pijnenborg nieuwe griffier Houten 

Janne Pijnenborg, lid van het dagelijks bestuur van de VNG afdeling Utrecht, 

wordt dinsdag 26 maart door de gemeenteraad van Houten geïnstalleerd als 

griffier. Zij volgt in die functie Paul van Ruitenbeek op, die in januari aantrad als 

griffier van de gemeente Alphen aan de Rijn. Janne Pijnenborg (44) was de 

afgelopen 10 jaar griffier bij de gemeente Baarn en vervulde daarvoor diverse 

juridische functies bij andere (semi)overheden en bedrijven. 

 

Klik hier voor een overzicht van ons dagelijks bestuur 

 

Najaarscongres 2013 wordt ruim een week verschoven 

Het Najaarscongres van de VNG afdeling Utrecht wordt een week 

opgeschoven. De datum is nu bepaald op vrijdag 15 november 2013. Dit is 

gebeurd in reactie op diverse verzoeken om de bijeenkomst niet meer op een 

donderdag te houden, omdat dit een drukke dag is voor veel 

gemeentebesturen. Behalve de datum is ook al de gastgemeente bekend. 

Gastheer is deze keer de gemeente Bunnik. 

 

Noteer ook in uw agenda: 

 'Interbestuurlijk toezicht: Minder controle, meer vertrouwen, betere verantwoording' 

Dinsdagavond 26 maart 2013 

van 19.30 uur tot 21.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)  

Provinciehuis Utrecht 

Een bijeenkomst van de VNG afdeling Utrecht en de provincie Utrecht, waarin u wordt 

geïnformeerd over de wijze waarop interbestuurlijk toezicht in de provincie Utrecht vorm en 

inhoud krijgt. 

Klik hier voor meer informatie. 

 

VNG Utrecht nu ook op LinkedIn te vinden 

Terwijl achter de schermen hard wordt gewerkt aan de vernieuwing van onze 

website, is in de aanloop naar de presentatie daarvan alvast op de professionele 

netwerksite LinkedIn een groep ingericht, speciaal bestemd voor bestuurders en 

politici van de Utrechtse gemeenten. Hier kunt u met vakgenoten discussiëren 

over actuele thema’s en spraakmakende onderwerpen en kennis, informatie en 

ervaringen uitwisselen.  

Meld u nu aan en praat met ons mee! 

 

Volg VNG afdeling Utrecht via twitter 

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

volger van @vngutrecht! 

 

http://www.vngutrecht.nl/over-ons/bestuur/dagelijks-bestuur/samenstelling/
http://www.vngutrecht.nl/agenda/agenda-item-detailpagina/article/bijeenkomst-interbestuurlijk-toezicht-in-de-provincie-utrecht/
http://www.linkedin.com/groups?gid=4855320&trk
http://twitter.com/vngutrecht

