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Najaarscongres 2014 - maatschappelijke onrust: bestuur (e)en zorg 
De decentralisatie van de jeugdzorg is voor gemeenten 

niet alleen een organisatorische opgave. Zij zullen zich 

ook terdege moeten voorbereiden op eventuele crises 

en incidenten. Met een duidelijke aanpak en effectieve 

crisiscommunicatie kan namelijk veel maatschappelijke 

onrust worden voorkomen. 

 

Dat bleek tijdens het Najaarscongres 

‘Maatschappelijke onrust: bestuur (e)en zorg’ van de 

VNG afdeling Utrecht in Vianen. De bijeenkomst stond 

in het teken van de maatschappelijke onrust als gevolg van de decentralisaties in de (jeugd)zorg. 

 Klik hier voor het nieuwsbericht over het Najaarscongres. 

 Klik hier voor een uitgebreide terugblik. 

 Houdt ons Youtube-kanaal in de gaten voor het videoverslag van de bijeenkomst. 

 

Ledenvergadering stemt in met benoeming nieuwe bestuursleden 
Tijdens het Najaarscongres van de VNG afdeling 

Utrecht heeft de algemene ledenvergadering 

ingestemd met de benoeming van Marcella van 

Esterik, Iris de Liefde en Rob Zakee in het dagelijks 

bestuur. 

De vacatures waren ontstaan na het vertrek uit het 

dagelijks bestuur van Margot Stolk, Janne Pijnenborg 

en Herman Zoetman.  

De leden stemden tevens in met de begroting van de 

VNG afdeling Utrecht voor 2015, en het 

contributievoorstel. Het niveau van de contributie blijft gelijk aan dat van 2014. 

 Klik hier voor meer informatie en de link naar het (concept-)verslag van de algemene 

ledenvergadering. 

 

Bestuursleden stellen zich aan u voor 
Het dagelijks bestuur van de VNG afdeling Utrecht 

is weer compleet, dankzij de toetreding van 

Marcella van Esterik, griffier in Wijk bij Duurstede; 

Iris de Liefde, raadslid en fractievoorzitter van De 

stem van Vianen in Vianen; en Rob Zakee, 

wethouder namens Perspectief21 in Bunnik. 

In een interview met vngutrecht.nl stellen de 

nieuwe bestuursleden zich graag aan u voor. 

 Klik hier voor het interview met Marcelle van Esterik. 

 Klik hier voor het interview met Rob Zakee. 

 Klik hier voor het interview met Iris de Liefde. 
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Oud-voorzitter en ere-bestuurslid Anton Houtsma overleden 

Zojuist ontvingen we het verdrietige bericht dat onze oud-voorzitter Anton Houtsma (oud-

burgemeester van Wijk bij Duurstede) gistermiddag op 76-jarige leeftijd is overleden.  

Anton Houtsma maakte van 1980 tot 1998 deel uit van het bestuur van de VNG afdeling Utrecht. Hij 

was 2 ½ jaar vicevoorzitter en heeft gedurende 11 jaar het voorzitterschap vervuld. Vanwege zijn 

toewijding en grote deskundigheid werd hij bij zijn afscheid benoemd tot ere-bestuurslid van de VNG 

afdeling Utrecht.  

Ook na zijn afscheid bleef hij het werk van de VNG afdeling Utrecht volgen en met grote regelmaat 

bezocht hij ons Voor- en Najaarscongres. Het afdelingsbestuur en secretariaat wensen zijn vrouw, 

kinderen en kleinkinderen veel sterkte en kracht bij het verwerken van dit verlies. 

 

Utrechtse gemeenten krijgen ook nieuwe bestuurders 
De afgelopen periode zijn diverse benoemingen bekend gemaakt. Marianne 

Kallen-Morren (62) is door waarnemend commissaris van de Koning 

Willibrord van Beek per 1 december benoemd tot waarnemend 

burgemeester in IJsselstein. In Woerden treedt de 39-jarige Michiel van 

Kruijsbergen per 1 januari 2015 in dienst als gemeentesecretaris. De 

gemeenteraad van Houten stemde begin oktober in met de benoeming van 

William van Zanen tot griffier per 1 januari 2015. 

En de provincie  Utrecht op haar beurt kiest definitief voor Willibrord van 

Beek als commissaris van de Koning. 

 Klik hier voor meer informatie. 

 

Bijeenkomst over verantwoording en interbestuurlijk toezicht 
De provincie Utrecht, de VNG afdeling Utrecht en een aantal 

Utrechtse gemeenten houden op woensdagochtend 26 

november 2014 de bijeenkomst ‘Interbestuurlijk Samenspel: een 

nieuwe balans tussen verantwoording en toezicht’. Met de Wet 

revitalisering generiek toezicht is binnen de gemeenten meer 

nadruk komen te liggen op de verantwoording van het college 

van B&W aan de raad. Daarmee is ook de provincie als 

toezichthouder op grotere afstand komen te staan. Deze ochtend 

staat in het teken van de veranderingen in de toezichtverhouding tussen en gemeenten en provincie. 

In dat kader worden ook ervaringen van gemeenten, provincie en VNG/Kwaliteitsinstituut 

Nederlandse Gemeenten (KING) uitgewisseld. 

 Klik hier voor meer informatie 

 

Slotbijeenkomst Slim Samenwerken 
Het programma Slim Samenwerken komt tot een afronding. Maar 

samenwerking is misschien wel belangrijker dan ooit. Decentralisatie 

van overheidstaken vraagt om vernieuwende 

samenwerkingsverbanden. Hoe ziet dat er in uw dagelijkse praktijk 

uit? Op 11 december kunt u hierover in Ulft in gesprek gaan met 

collega’s op de slotbijeenkomst Slim Samenwerken. De bijeenkomst is 

bestemd voor raadsleden, wethouders, burgemeesters, griffiers, 

mailto:secretariaat@vngutrecht.nl
http://www.vngutrecht.nl/nieuws/nieuwsbericht/utrechtse-gemeenten-krijgen-nieuwe-bestuurders.html
http://www.vngutrecht.nl/agenda/agenda-item/bijeenkomst-over-verantwoording-en-interbestuurlijk-toezicht.html


  

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. 

 

 

gemeentesecretarissen, secretarissen/directeuren van samenwerkingsverbanden, maatschappelijke 

organisaties en sociaal ondernemers. 

 Klik hier voor meer informatie. 

 

Noteer alvast in uw agenda 
 22 mei 2015: Voorjaarscongres VNG afdeling Utrecht in Oudewater 

 6 november 2015: Najaarscongres VNG afdeling Utrecht in Woudenberg 

 

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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