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Lijsttrekkersdebat verkiezingen Utrechtse Provinciale Staten
Op maandagavond 2 maart 2015 houden de VNG afdeling
Utrecht en de provincie Utrecht een lijsttrekkersdebat in het
kader van de verkiezingen van Provinciale Staten van
woensdag 18 maart. De bijeenkomst vindt plaats in het
Provinciehuis. Tijdens het debat zullen de lijsttrekkers van de
diverse partijen ingaan op uiteenlopende thema’s, die zowel
voor de provincie als voor gemeentebestuurders relevant
zijn. De aanwezigen krijgen daarnaast ook zelf volop de
ruimte om in het debat vragen aan de lijsttrekkers te stellen. Inschrijven is mogelijk tot en met 20
februari 2015. Een bijzondere bijdrage aan deze bijeenkomst wordt verzorgd door Vincent Bijlo,
cabaretier en columnist.
 Klik hier voor meer informatie over de bijeenkomst.
 Klik hier voor uw inschrijving.

Symposium ter gelegenheid van het afscheid van Piet van Elteren
Per 19 april aanstaande beëindigt Piet van Elteren zijn werkzaamheden als
secretaris van de gemeente Nieuwegein. Daarmee komt, na ruim 13 jaar,
eveneens een einde aan zijn functie van secretaris-penningmeester van de
VNG afdeling Utrecht. Om dat moment te markeren houden de gemeente
Nieuwegein en de VNG afdeling Utrecht op woensdagmiddag 8 april 2015
een afscheidssymposium. De bijeenkomst heeft als onderwerp ‘publiek
leiderschap van gemeentesecretarissen’ meegekregen en vindt plaats in
het Stadshuis te Nieuwegein. Het symposium wordt geleid door Elisabeth
van den Hoogen.
 Klik hier voor meer informatie over de bijeenkomst.
 Klik hier voor uw inschrijving.

Bijeenkomst Visietraject gemeenten op weg naar 2020
Op woensdag 11 maart 2015 houden de VNG afdeling
Utrecht en de landelijke VNG een bijeenkomst over het
zogeheten 'Visietraject gemeenten op weg naar 2020'. De
bijeenkomst vindt plaats in het Stadshuis van Nieuwegein.
Centraal staat de verenigingsvisie die de VNG de komende
maanden wil opstellen, waarmee de agenda voor de
komende jaren wordt bepaald en die richting geeft aan
zowel het werk van het VNG-bureau als de daaraan
gelieerde instellingen. In dat kader wil de VNG met haar
leden in gesprek over vragen als: wat verbindt gemeenten in de vervulling van hun belangrijke rol in
de komende jaren; wat zijn de dilemma’s waarvoor gemeentebesturen de komende tijd gesteld
worden; en hoe gaan we de grote en nieuwe taken die naar gemeenten toekomen oppakken?
 Klik hier voor meer informatie over en achtergronden van de bijeenkomst.
 Klik hier voor uw inschrijving.
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.

Burgemeester Witteman treedt aan in Stichtse Vecht
Met ingang van 29 januari 2015 is Marc Witteman de nieuwe
burgemeester van Stichtse Vecht. Witteman (53 jaar) is lid van de
PvdA, en was sinds september 2010 lid van Gedeputeerde Staten van
Flevoland. Daarvoor was hij onder andere wethouder in Leiden en
Hillegom en waarnemend burgemeester van Warmond. Witteman is
benoemd door minister Plasterk van Binnenlandse Zaken op
voordracht van de gemeenteraad van Stichtse Vecht. De
vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad omschreef Witteman in
dat kader als een ambitieuze bestuurder met visie. "Hij heeft er in de
gesprekken blijk van gegeven een open, gedreven persoon te zijn.".
 Klik hier voor het nieuwsbericht.

Rhenen heeft nieuwe burgemeester
Commissaris van de Koning Willibrord van Beek heeft op 28 januari
2015 Hans van der Pas (PvdA) officieel geïnstalleerd als
burgemeester van de gemeente Rhenen. Van der Pas was al sinds
juni 2014 waarnemend burgemeester, als opvolger van Joost van
Oostrum, die burgemeester is geworden van de Gelderse gemeente
Berkelland. Burgemeester van der Pas was hiervoor wethouder in
de gemeente Bernheze, en werkzaam als manager en adviseur bij
diverse woningcorporaties en adviesbureaus. Van der Pas is
inmiddels al ruim twintig jaar actief in de lokale politiek.
 Meer informatie: www.rhenen.nl

Nieuwegein krijgt nieuwe gemeentesecretaris
Ellie Liebregts (49 jaar), nu nog werkzaam als directeur Strategie en
Ontwikkeling bij de gemeente Houten, wordt de nieuwe
gemeentesecretaris van Nieuwegein. Zij vervangt gemeentesecretaris
Piet van Elteren die met pensioen gaat en dus afscheid neemt van de
gemeente Nieuwegein. In een verklaring laat Liebregts weten 'erg blij'
te zijn met haar benoeming. "Het is een prachtige uitdaging die goed
aansluit bij mijn ervaring, passie en ambities. Ik kijk uit naar de
samenwerking!"
 Klik hier voor het nieuwsbericht.

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.

Interviewkandidaten gezocht

Regelmatig kunt u op onze website in de rubriek ‘Utrecht persoonlijk’ interessante interviews lezen,
bijvoorbeeld met Pieter Verhoeve (burgemeester van Oudewater) over de vogelgriep in Oudewater
of een kennismakingsinterview met onze nieuwe bestuursleden Jan van Zanen (burgemeester van
Utrecht), Marcella van Esterik (griffier van Wijk bij Duurstede), Iris de Liefde (raadslid van Vianen) en
Rob Zakee (wethouder van Bunnik). Voor deze rubriek zoeken we nu nieuwe raadsleden, die na de
gemeenteraadsverkiezingen van 2014 in de raad zijn gestart. Daarvoor roepen we uw hulp in! Kunt u
ons laten weten of er in uw gemeente een enthousiast en markant nieuw raadslid (of misschien wel
meerdere) is gestart? Onze webredacteur Eric Harms wil hem of haar graag benaderen voor een kort
interview.
 Uw suggesties zijn welkom via e-mail: secretariaat@vngutrecht.nl.

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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