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Boeiend lijsttrekkersdebat verkiezingen Utrechtse Provinciale Staten 
Een bomvolle zaal, 14 van de 15 lijsttrekkers voor de 

provinciale verkiezingen in Utrecht achter de microfoon, 

en drie prikkelende stellingen. Dat waren de 

ingrediënten voor een boeiend verkiezingsdebat van de 

VNG afdeling Utrecht en de provincie Utrecht, gehouden 

op maandagavond 2 maart 2015 in het Provinciehuis. 

“De provincie doet er weer toe”, zo stelde voorzitter 

Koos Janssen van de VNG afdeling Utrecht bij het begin 

van het debat. “De provinciale fusie is van tafel, de 

waarnemend commissaris van de Koning is een echte 

commissaris van de Koning geworden, en er is een berg 

werk verzet door de provincie in de aanloop naar de drie decentralisaties. Daarmee is de weg vrij 

voor het bepalen van de agenda van de toekomst. En wat is er mooier dan die toekomst samen met 

gemeenten te verkennen?” 

 Klik hier voor de terugblik op het lijsttrekkersdebat 

 

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. 

 

Evaluatie Wet geurhinder en veehouderij van start 
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu wil dit jaar de Wet 

geurhinder en veehouderij evalueren. Aanleiding is de kritiek 

die vanuit diverse kanten (gezondheidsdiensten, provincie 

Noord-Brabant, diverse gemeenten, burgers) is geuit op de 

regelgeving voor geurhinder ten gevolge van de veehouderij. 

De kritiek betreft vooral de hoogte en onderbouwing van de 

normen en de mogelijkheden die gemeenten hebben om 

bestaande overlast te verminderen. De VNG vraagt haar leden 

om ervaringen met de Wet geurhinder en veehouderij en hun 

visie op de geurregelgeving. De reacties zullen worden vervat in een brief aan staatssecretaris 

Mansveld van Infrastructuur en Milieu. 

 Klik hier voor meer informatie. 
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VNG zoekt nieuwe voorzitter, bestuurslid en commissieleden 
De VNG zoekt kandidaten voor negen vacatures, twee in het 

bestuur en zeven in een aantal vaste beleidscommissies. Een van de 

vacatures betreft het voorzitterschap van de VNG. De kandidaat 

voor het voorzitterschap moet zich kunnen profileren als "het 

herkenbare boegbeeld van de vereniging", zo blijkt uit de 

profielschets. "Naar buiten toe vraagt dat om een gezaghebbende 

uitstraling en om kracht en zelfbewustheid om in de 

belangenbehartiging zichtbaar resultaat te boeken voor de 

gemeenten. Binnen de vereniging is de voorzitter een verbindende factor, die zichtbaar opereert en 

een goede relatie onderhoudt met de verschillende geledingen in de achterban." 

 Klik hier voor meer informatie. 

 

Terugblik op bijeenkomst Gemeenten op weg naar 2020 
De gemeente van de toekomst is een flexibele 

netwerkorganisatie, die in wisselende coalities 

voortdurend werkt aan het verbeteren van de kwaliteit 

van de lokale samenleving. Vastomlijnde structuren 

moeten zoveel mogelijk worden vermeden, omdat deze 

ten koste gaan van de noodzakelijke flexibiliteit. Dat bleek 

tijdens een bijeenkomst van de VNG afdeling Utrecht en de 

landelijke VNG in het Stadshuis van Nieuwegein. Centraal 

stond de vraag op welke wijze gemeenten moeten 

reageren op de vele en vaak ook snelle veranderingen in de maatschappij en wat dat betekent voor 

de VNG als vereniging van lokale overheden. Die vraag wordt aan alle provinciale afdelingen 

voorgelegd en moet uiteindelijk resulteren in een door de leden gedragen toekomstvisie van en voor 

de VNG. Deze visie zal vervolgens tijdens de Algemene Ledenvergadering van juni 2015 worden 

behandeld. 

 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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