Voorjaarscongres 2014
‘Er zit muziek in de lokale democratie’
Vrijdag 23 mei 2014, van 9.30 uur tot 13.30 uur
(inloop vanaf 9.00 uur)
Gastgemeente: Utrecht
Congreslocatie: TivoliVredenburg

Introductie
De opkomst was procenten hoger dan voorspeld; de lokale
partijen hebben met lokale issues in veel gemeenten fors
gewonnen: twee resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen
van 19 maart 2014, die duidelijk maken dat er nog volop muziek
zit in de lokale democratie. Nu komt het echter aan op de
kwaliteit van het concert, dat colleges en gemeenteraden de
komende vier jaar met elkaar moeten gaan spelen. Blijft het bij
een kakofonie van de meest uiteenlopende geluiden, of slagen de lokale bestuurders en politici erin
een symfonie van formaat op de planken te zetten? Tijdens het Voorjaarscongres 2014 van de VNG
afdeling Utrecht komen diverse factoren aan bod die mogelijk kunnen bijdragen aan het succes van
de uitvoering.

Programma
Het Voorjaarscongres 2014 van de VNG afdeling Utrecht omvat de algemene ledenvergadering en
het congres ‘Er zit muziek in de lokale democratie’ . Na een lunchbuffet, begint om 13.15 uur een
rondleiding door het nieuwe gebouw van TivoliVredenburg.
De programma-onderdelen worden hieronder nader toegelicht.
09.00 uur Ontvangst in ‘TivoliVredenburg’ met koffie en thee
09.30 uur Opening door Koos Janssen, voorzitter van de VNG afdeling
Utrecht en burgemeester van Zeist
9.35 uur Welkomstwoord door Jan van Zanen, burgemeester van Utrecht
9.45 uur Behandeling van huishoudelijke zaken (o.a.
jaarverslag/jaarrekening 2013); nieuws van de landelijke VNG door Kees
Jan de Vet, directieraadslid VNG.
Jan van Zanen

Heeft u vragen en opmerkingen over of ideeën en suggesties voor de nieuwsbrief van de VNG afdeling Utrecht?
Wij horen het graag op secretariaat@vngutrecht.nl.

10.00 uur Aanvang inhoudelijk deel van het Voorjaarscongres, onder leiding
van Elisabeth van den Hoogen
 Jan van Zanen, burgemeester van Utrecht, gaat onder meer in op
de zaken die hem de afgelopen maanden zijn opgevallen en hebben
verwonderd.
 Rutger Bregman, historicus, schrijver en journalist, bespreekt een
aantal vraagstukken waar gemeenten de komende jaren mee
worden geconfronteerd, en biedt daar vanuit historisch perspectief
actuele oplossingen voor. Hij besteedt hierbij ook aandacht aan de
‘doe-democratie’ en de ‘participatiesamenleving’.
Rutger Bregman

11.00 uur Pauze

11.30 uur Vervolg inhoudelijk deel met het Lagerhuisdebat Burgerparticipatie 2.0: voorbeelden uit
de praktijk. Met bijdragen van:
 Peter Bekker, raadslid van D66 uit IJsselstein, over het
initiatief in IJsselstein: de IJ100.
 Harm van Dijk, initiatiefnemer van de G1000 in
Amersfoort (‘Op weg naar een andere democratie’).
Een even inspirerend als confronterend debat over
burgerparticipatie in de praktijk. Op welke wijze en in welke vorm
kunnen burgers hun bijdrage leveren aan de politiek-bestuurlijke agenda? Wordt het een triangel of
de eerste viool? En als het dat laatste wordt, hoe moet u als bestuurder dan omgaan met het
spanningsveld tussen nieuwe vormen van burgerparticipatie en de rol, taken en
verantwoordelijkheid van gemeenten? Staat u wel voldoende open voor wat de burger wil of vindt?
En wat te doen met ideeën die niet in het gemeentelijk beleid passen, of waarvoor geen of te weinig
geld is?
12.30 uur Lunchbuffet, aangeboden door de gemeente Utrecht
13.15 uur Rondleiding in TivoliVredenburg
Ervaar zelf wat er allemaal bij komt kijken om de eenmaal gecomponeerde
muziek zo goed mogelijk ten gehore te brengen. In een uitgebreide
rondleiding door het nieuwe gebouw van TivoliVredenburg krijgt u als
deelnemer aan het Voorjaarscongres nog voor de officiële opening een
onthullend kijkje achter de schermen van een van Nederlands mooiste
muziekpaleizen.

Inschrijven
Neem ook deel aan het Voorjaarscongres 2014 van de VNG afdeling Utrecht. Op deze pagina kunt u
zich direct inschrijven. Een actueel overzicht van alle deelnemers vindt u hier.
Wilt u eerst een impressie van onze eerdere congressen? Bekijk dan de video’s van
eerdere edities op ons Youtube-kanaal.
Heeft u vragen en opmerkingen over of ideeën en suggesties voor de nieuwsbrief van de VNG afdeling Utrecht?
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