
 

Nieuw op vngutrecht.nl 
 

Terugblik Voorjaarscongres 2013: 'Pers versus politiek, waakhond of schoothondje' 

 Politiek en media zullen meer in elkaar moeten investeren om 

tot een goede verstandhouding te komen. Alleen op die manier 

ontstaat wederzijds begrip en is het ook beter mogelijk elkaar aan 

te spreken op het moment dat er iets mis gaat. Dat stelde Pieter 

Broertjes, oud-hoofdredacteur van de Volkskrant en huidig 

burgemeester van Hilversum, tijdens het Voorjaarscongres 2013 

van de VNG afdeling Utrecht. Het plenaire deel van de 

bijeenkomst, die werd gehouden in het gemeentehuis van De 

Bilt, stond in het teken van de relatie tussen pers en politiek. 

 Klik hier voor een uitgebreid verslag van het Voorjaarscongres. 

Het congres begon traditiegetrouw met de Algemene Ledenvergadering, die deze keer onder leiding 

stond van vice-voorzitter Annemieke Vermeulen van de VNG afdeling Utrecht. 

 Klik hier voor het verslag. 

 

VNG Utrecht lanceert nieuwe website 

 Tijdens het Voorjaarscongres 2013 heeft de VNG afdeling 

Utrecht haar vernieuwde website gepresenteerd. Een frisse, 

moderne vormgeving, een opbouw die meer is afgestemd op de 

behoeften van onze bezoekers, duidelijke links naar onze 

berichtgeving in de social media, meer dynamiek én een hogere 

actualiteitswaarde: we hopen u zo als bezoeker nog beter van 

dienst te kunnen zijn.  

In nauwe samenwerking met internetbureau Red Kiwi hebben we 

veel moeite gedaan om de overstap zo probleemloos mogelijk te 

laten verlopen. Mocht u desondanks op een fout of gemis stuiten, stuur dan een e-mail naar 

webredactie@vngutrecht.nl of naar het secretariaat van VNG afdeling Utrecht: 

secretariaat@vngutrecht.nl.  

 

 Nieuwe website binnenkort ook voor mobiel geoptimaliseerd 

  Nu de ontwikkeling van de nieuwe website is afgerond, werkt 

ontwikkelaar Red Kiwi gestaag door aan de ontwikkeling van de 

mobiele site. Binnenkort zal vngutrecht.nl niet alleen op de desktop 

computer, maar ook op uw smartphone of tablet te raadplegen zijn. 

De mobiele versie zal naar verwachting de komende maand worden 

opgeleverd. 

 

Najaarscongres 2013 verschoven naar vrijdag 

 Het Najaarscongres 2013 van de VNG afdeling Utrecht vindt plaats op 
vrijdag 15 november 2013, van 9.30 uur tot 12.30 uur (tijden onder 
voorbehoud).  Gastgemeente is Bunnik. Tot op heden werden de 
congressen altijd op donderdag gehouden, maar dit bleek voor veel 
lokale bestuurders en politici een te druk bezette dag. De hoop is dat 
door de wisseling van dag het aantal deelnemers zal toenemen.  

 Weet u nu al zeker dat u kunt komen? Klik hier om u in te schrijven. 
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Houten krijgt nieuwe gemeentesecretaris 

Het college van burgemeester en wethouders  van de gemeente Houten heeft 

Henny den Bieman benoemd tot gemeentesecretaris/algemeen directeur. De 

vacature is ontstaan door het vertrek van huidig gemeentesecretaris Hans 

Wiegel. Den Bieman was vanaf 1998 tot 2005 sectordirecteur Stadsontwikkeling. 

Na de reorganisatie in 2005 is hij benoemd tot directeur Strategie en 

Ontwikkeling en lid van het directieteam. De nieuwe gemeentesecretaris treedt 

per 1 oktober in functie. 

 Klik hier voor meer informatie 

 

Wouter de Jong voorgedragen als nieuwe burgemeester Houten 

De gemeenteraad van Houten heeft Wouter de Jong als nieuwe burgemeester 

voorgedragen bij minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties. De raad volgt hiermee het voorstel van de 

vertrouwenscommissie. De Jong (53) is momenteel directeur van adviesbureau 

Necker van Naem en was van 2008 tot 2011 Gedeputeerde namens de 

ChristenUnie in de Provincie Utrecht. Van 2002 tot 2008 was hij wethouder in 

de gemeente Houten. 

 Klik hier voor meer informatie. 

 

Best practices ouderenzorg breed toepasbaar 

 Het Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen (NUZO) heeft op zijn 

website de informatie geactualiseerd over de twaalf projecten, die 

vorig jaar de NUZO stimuleringsprijs hebben gewonnen. De 

praktijkvoorbeelden laten zien dat hun aanpak van ouderenzorg, die 

op kleine schaal al goed werkt, ook breder te verspreiden en te 

gebruiken is. 

 Klik hier voor meer informatie 

 

NUZO Netwerkbijeenkomst 

Op maandag 24 juni 2013 houdt het NUZO weer zijn brede netwerkbijeenkomst. Het thema is deze 

keer “Ouderen en studenten: vernieuwing in de zorg?” 

 Klik hier voor meer informatie. 

 

Veranderend archieftoezicht in de provincie Utrecht 

Op dinsdag 18 juni 2013 houden de provincie Utrecht, de VNG afdeling 

Utrecht en de Utrechtse gemeente- en waterschapsarchivarissen een 

bijeenkomst in het provinciehuis over de Wet revitalisering generiek 

toezicht. Onder de titel: 'Minder controle, meer vertrouwen, betere 

verantwoording’ komen vragen aan de orde als: Hoe verandert de interne 

verantwoordingsfunctie binnen uw organisatie? Wat betekent dat voor 

de rol van (interbestuurlijk) toezichthouder? En wat houdt dit voor uw organisatie in voor het interne 

en externe archieftoezicht?  

 Klik hier voor meer informatie 
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Noteer ook in uw agenda: 

VNG Jaarcongres 2013 

Onder de titel ‘Andere antwoorden’ gaan de leden van de VNG op zoek naar de 

innovatiekracht in gemeenten op weg naar 2018. Het congres wordt gehouden op 4 en 

5 juni in de IJsselhallen, Rieteweg 4 in Zwolle.  

 Klik hier voor meer informatie. 

 

Secretariaat gesloten op 4 en 5 juni 

In verband met onze deelname aan het VNG Jaarcongres in Zwolle is het secretariaat van de VNG 

afdeling Utrecht gesloten op dinsdag 4 en woensdag 5 juni 2013. 

 

Volg de VNG afdeling Utrecht op twitter of wordt lid van onze groep op LinkedIn!  

http://www.vngjaarcongres.nl/
http://twitter.com/vngutrecht
http://www.linkedin.com/groups?gid=4855320&trk

