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“Kwaliteit ouderenzorg bepaalt aantrekkelijkheid gemeente” 

De kwaliteit van de ouderenzorg wordt de komende jaren steeds belangrijker in 

de keuze van mensen om zich in een bepaalde gemeente te vestigen. Dat 

voorspelt Marieke Schuurmans in een interview met vngutrecht.nl. Schuurmans 

is voorzitter van het Netwerk Utrecht Zorg Ouderen, hoogleraar 

Verplegingswetenschap aan de Universiteit Utrecht en lector Ouderenzorg aan 

de Hogeschool Utrecht. Volgens haar staat ouderenzorg bij lang niet alle 

Utrechtse gemeenten even scherp op het netvlies. Schuurmans: “Sommige 

gemeenten zijn er al heel druk mee bezig. Andere daarentegen hebben al zoveel 

op de agenda staan dat ouderenzorg er een beetje bij inschiet. Dat maakt het 

belang van samenwerking alleen maar groter.” 

 Klik hier voor het complete interview met Marieke Schuurmans. 

 

Videoverslag Voorjaarscongres 2013 gepubliceerd 

Op het YouTube-kanaal van de VNG afdeling Utrecht is het videoverslag 

van het Voorjaarscongres 2013 gepubliceerd. Het videoverslag, gemaakt 

door Chili Pepper Productions, geeft een fraaie impressie van het congres 

en biedt de nodige inhoudelijke highlights. Het Voorjaarscongres van de 

VNG afdeling Utrecht werd op 23 mei 2013 gehouden in het 

gemeentehuis van De Bilt. Thema van de bijeenkomst was de relatie 

tussen de media en het openbaar bestuur. 

 Klik hier voor meer informatie 

 

Vernooij benoemd in VNG-commissie gezondheid en Welzijn 

Ageeth Vernooij, raadslid voor het CDA in Wijk bij Duurstede, is tijdens de 

Algemene Ledenvergadering van de VNG op 5 juni 2013 in Zwolle 

benoemd tot lid van de VNG-commissie gezondheid en Welzijn. Vernooij 

was de enige Utrechtse kandidaat, die werd benoemd in een van de 23 

vacante posities in de commissies en het bestuur van de landelijke VNG. 

 Klik hier voor een overzicht van alle Utrechtse 

vertegenwoordigers in de VNG-commissies. 

 

Najaarscongres 2013 verschoven naar vrijdag 15 november 

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). Gast gemeente is Bunnik. Onderwerp: de toekomst van 
de raad – de raad van de toekomst. 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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Bijeenkomst over vernieuwd interbestuurlijk toezicht 

Vertrouwen in de eigen verantwoordelijkheid van decentrale 

overheden. Dat is het uitgangspunt van de Wet Revitalisering 

Generiek Toezicht die op 1 oktober 2012 in werking is getreden. 

De wet is een belangrijke stap in de vereenvoudiging en 

verbetering van het interbestuurlijk toezicht van provincies (en 

Rijk) op gemeenten en waterschappen. In samenwerking met de 

provincie Utrecht praat de VNG afdeling Utrecht u bij tijdens de 

bijeenkomst 'Interbestuurlijk toezicht: Minder controle, meer 

vertrouwen, betere verantwoording' 

 Klik hier voor meer informatie. 

 

Noteer ook in uw agenda: 

 Woensdag 18 september 2013 

Bijeenkomst ‘Informatiebeleid en informatiebeveiligingsbeleid’ 

 Donderdag 26 september 2013 

Bestuurlijke bijeenkomst 'Beter en concreter' 

 Woensdag 27 november 

Bijeenkomst ‘Op weg naar de raadsverkiezingen’ 

 

Secretariaat gesloten van 15 tot en met 28 juli 

In de vakantieperiode is het secretariaat van de VNG afdeling Utrecht gesloten van maandag 15 juli 

tot en met vrijdag 28 juli 2013. 

 

Heeft u overigens onze nieuwe website al bezocht?  

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. En we zijn natuurlijk ook benieuwd naar uw mening 

over onze site. U kunt uw reactie mailen aan secretariaat@vngutrecht.nl.  

 Klik hier om naar het vernieuwde vngutrecht.nl te gaan 

 

 

U kunt de VNG afdeling Utrecht natuurlijk ook volgen op Twitter. En wilt u zelf 

meepraten? Dat kan in de beslotenheid van onze discussiegroep op LinkedIn! 
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