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Nieuw op vngutrecht.nl – mei 2014 
 

Terugblik Voorjaarscongres 2014 – Er zit muziek in de lokale democratie 
De lokale democratie wint aan kracht en betekenis, 

wanneer de mensen die zij behoort te dienen ook 

daadwerkelijk worden betrokken bij de besluitvorming. 

Die boodschap werd verkondigd op het Voorjaarscongres 

2014 van de VNG afdeling Utrecht. ‘Er zit muziek in de 

lokale democratie’, luidde deze keer de titel van het 

Voorjaarscongres. En die bleek niet alleen vanwege de 

locatie - het nieuwe TivoliVredenburg – goed gekozen. 

Alle sprekers wezen erop dat de lokale democratie haar 

toekomst met vertrouwen tegemoet kan zien als gemeenten erin slagen om samen met de lokale 

samenleving beleid vorm en inhoud te geven. 

 Klik hier voor de terugblik. 

 

Jan van Zanen benoemd tot bestuurslid VNG Utrecht 
De Utrechtse burgemeester Jan van Zanen is toegetreden tot het 

dagelijks bestuur van de VNG afdeling Utrecht. Het algemeen 

bestuur stemde in met zijn voordracht tijdens de Algemene 

Ledenvergadering van de VNG afdeling Utrecht, die vrijdag 23 mei 

2014 werd gehouden op het Voorjaarscongres in TivoliVredenburg. 

Gezocht wordt nu naar kandidaten voor de overige drie vacatures 

in het bestuur. 

 Klik hier voor het nieuwsbericht over de benoeming. 

 Klik hier voor het concept-verslag van de Algemene Ledenvergadering 

 

VNG afdeling Utrecht zoekt drie nieuwe bestuursleden 
Het bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

afdeling Utrecht heeft op dit moment enkele vacatures en is 

daarom op zoek naar drie nieuwe bestuursleden. Wij zoeken een 

wethouder, een griffier en een raadslid die bereid zijn zich 

enthousiast en betrokken in te zetten voor de afdeling. Het is 

statutair bepaald dat uit eenzelfde gemeente niet meer dan één 

persoon in het bestuur zitting heeft. Belangstellenden uit de 

gemeenten Zeist, Leusden, Nieuwegein, Amersfoort, Utrecht, Veenendaal en Lopik hoeven dus niet 

te reageren. 

 Meer informatie vindt u op onze website. 

 

Videoverslag Voorjaarscongres op Youtube 
Van het Voorjaarscongres 2014 is door Chili Pepper Productions opnieuw een 

videoverslag gemaakt. Klik hier om deze nu te bekijken.  

Op ons Youtube-kanaal. vindt u nog meer impressies van onze eerdere congressen. 

  

mailto:secretariaat@vngutrecht.nl
http://www.vngutrecht.nl/terugblik/archive-single/voorjaarscongres-2014-er-zit-muziek-in-de-lokale-democratie.html
http://www.vngutrecht.nl/nieuws/nieuwsbericht/jan-van-zanen-benoemd-tot-bestuurslid-vng-utrecht.html
http://www.vngutrecht.nl/fileadmin/user_upload/Documenten/events_2014/vjc2014/Verslag_Algemene_Ledenvergadering_VNG_afdeling_Utrecht_vjc_2014.pdf
http://www.vngutrecht.nl/nieuws/nieuwsbericht/vng-afdeling-utrecht-zoekt-drie-nieuwe-bestuursleden.html
http://www.chilipepperproductions.nl/
http://youtu.be/BBpeyFEC9xg
https://www.youtube.com/channel/UC4BWYThen7BZtvwjGcqgruw


  

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. 

 

 

U heeft nog een paar dagen… 
Na de gemeenteraadsverkiezingen heeft de VNG maar liefst 228 

vacatures te vervullen in het bestuur, de vaste beleidscommissies 

en het College voor Arbeidszaken (CvA). Daaronder vallen ook de 

vacatures in de nieuwe vaste beleidscommissie Dienstverlening & 

Informatiebeleid. Burgemeesters, wethouders, secretarissen, 

griffiers en raadsleden worden uitgenodigd om zich kandidaat te 

stellen. U heeft nog een paar dagen om zich kandidaat te stellen 

voor de vacatures, dat kan namelijk tot uiterlijk vrijdag 30 mei 2014 

vóór 12.00 uur. 

 Klik hier voor meer informatie. 

 

Dringend verzoek aan de belangstellenden voor de vacatures bij de VNG 
Het bestuur van de VNG afdeling Utrecht krijgt begin juni van de commissie Governance van de VNG 

een overzicht van degenen die zich hebben aangemeld voor een vacature in het bestuur, de vaste 

beleidscommissies en het College voor Arbeidszaken. Vervolgens heeft het bestuur het recht om 

aanbevelingen te doen in deze kandidaatstellingsprocedure. Een goed gemotiveerde aanbeveling, 

met onder meer een verwijzing naar ervaringen,  kan ‘meer gewicht in de schaal leggen’. Wij kennen 

vele burgemeesters, wethouders, secretarissen, griffiers en raadsleden, maar niet allen even goed. 

Daarom het verzoek aan iedereen die zich heeft aangemeld – of dat nog gaat doen – om het bestuur 

een c.v. te sturen waaruit uw bestuurlijke ervaring blijkt. 

 U kunt dat sturen aan p.bannink@vngutrecht.nl 

 

Bestuurlijke bijeenkomst ‘Betaalbaar wonen, lokale opgave?’ 
Een bijeenkomst van de VNG voor wethouders en raadsleden. Welke 

invloed heeft u als wethouder of raadslid om het wonen in uw 

gemeente betaalbaarder te maken? Over deze opgave presenteert de 

VNG de laatste inzichten, politieke dilemma’s en keuzemogelijkheden. 

De issues en dilemma’s zijn bepalend voor het opstellen van uw 

woonbeleid en de prestatieafspraken nieuwe stijl. 

 Klik hier voor meer informatie. 

 

VNG Jaarcongres - 'Zo doen wij dat - We gaan meer voor elkaar betekenen' 
Het tweedaagse jaarcongres van de landelijke VNG staat deze 

keer in het teken van de uitvoeringskracht van gemeenten. Het 

Jaarcongres start op 17 juni met in de ochtend het plenaire 

programma onder leiding van Annemarie Jorritsma en met 

medewerking van onder andere Benjamin Barber, Kim Putters en 

Maurits Hendriks. In de middag zijn er verschillende 

deelcongressen en excursies waaraan u kunt deelnemen. Tijdens 

de tweede dag van het Jaarcongres, 18 juni, staan onder andere een inleiding van minister Plasterk 

op het programma en de Algemene Ledenvergadering (ALV). 

 Klik hier voor meer informatie 
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Deelcongres 6 – ‘Aan de slag als raadslid’ 
Tijdens het VNG Jaarcongres worden diverse deelcongressen 

georganiseerd. Het deelcongres ‘Aan de slag als raadslid’, richt 

zich specifiek op nieuwe raadsleden en griffiers. Gemeenten en 

dus ook de nieuwe gemeenteraden staan voor grote uitdagingen. 

Deze vragen om een krachtige en betekenisvolle raad. Hoe kunt u 

als zojuist gekozen raadslid goed uw verschillende rollen als 

volksvertegenwoordiger, kadersteller en controleur van het college vervullen? 

 Klik hier voor meer informatie. 

 

Brede Netwerkbijeenkomst “NU, ZO, en verder…” 
Tijdens deze bijeenkomst van het Netwerk Utrecht Zorg voor 

Ouderen (NUZO) presenteren de vier NUZO 

implementatieprojecten hun resultaten.  De projecten Om U, 

Mondzorg, Is Alles Besproken en Transmurale Zorgbrug komen 

allemaal aan bod.  Daarnaast komen de nieuw te starten 

implementatieprojecten “ Weet wat u slikt?!”  en “ Ketenzorg 

Noord West Veluwe” aan de orde, en is er volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten en te spreken 

rondom thema’s in de ouderenzorg. 

 Klik hier voor meer informatie. 

 

VNG Utrecht in de social media 
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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