
  

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. 

 

 

Nieuw op vngutrecht.nl – april 2015 
 

Terugblik symposium ter gelegenheid van het afscheid van Piet van Elteren 
Als de politieke druk toeneemt hebben gemeentesecretarissen de neiging 

zich terug te trekken in de ambtelijke organisatie en zich voornamelijk te 

richten op hun management taken. Een verkeerde reactie, vindt René 

Grotens, loco-secretaris en directeur Bedrijfsvoering van de gemeente 

Zeist. Grotens was een de sprekers op het symposium, dat woensdag 8 

april 2015 werd gehouden ter gelegenheid van het afscheid van Piet van 

Elteren als gemeentesecretaris van Nieuwegein en als secretaris-

penningmeester van het bestuur van de VNG afdeling Utrecht. De 

bijeenkomst in het Stadshuis van Nieuwegein was dan ook georganiseerd 

door de gemeente Nieuwegein samen met de VNG afdeling Utrecht. Van 

Elteren heeft beide functies ruim 13 jaar bekleed. 

 Klik hier voor de terugblik. 

 

“Gemeentesecretaris moet vooral niet teveel op zijn strepen staan” 

Het afbreukrisico van een gemeentesecretaris is ongeveer gelijk aan 

dat van een trainer in het betaald voetbal, stelt Piet van Elteren, 

vertrekkend gemeentesecretaris van Nieuwegein in zijn 

afscheidsinterview op vngutrecht.nl. “Net als een trainer is de 

gemeentesecretaris verantwoordelijk voor de prestaties van de club. 

En als de club niet presteert wordt hij er dus ook als eerste op 

aangekeken.” Van de 400 gemeentesecretarissen in Nederland moet 

jaarlijks 15 tot 20 procent voortijdig opstappen, zo blijkt uit 

onderzoek. Dat heeft alles te maken met de wijze waarop sommige 

collega’s het vak invulling geven, denkt Van Elteren. “Wie teveel de 

baas speelt en te weinig rekening houdt met zijn of haar omgeving 

zakt als eerste door het ijs.” 

 Klik hier voor meer het afscheidsinterview met Piet van Elteren. 

 

Voorjaarscongres 2015: provinciaal beleid in een nieuwe realiteit 
Hoewel de formatiebesprekingen nog in volle gang zijn, wijst alles erop dat 

ook het nieuwe college van gedeputeerde staten van de provincie Utrecht 

zal worden gedragen door de huidige coalitie van VVD, D66, CDA en 

GroenLinks. Toch is er alle aanleiding om, met het vorige coalitieakkoord als 

uitgangspunt, de mogelijke speerpunten van een nieuw bestuursakkoord 

onder de loep te nemen. Wat is er allemaal terecht gekomen van de 

provinciale ambities op het terrein van economie en mobiliteit, natuur en 

milieu, en onderwijs en innovatie, zoals verwoord in het vorige 

coalitieakkoord? En op welke terreinen is bijstelling, aanscherping of 

vernieuwing nodig, nu sprake is van een nieuwe economische, financiële en 

bestuurlijke realiteit? Ga de discussie aan met het nieuwe provinciebestuur tijdens ons 

Voorjaarscongres 2015, op vrijdag 22 mei 2015 in Oudewater. 

 Klik hier voor meer informatie. 
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1000 deelnemers aan gesprek over lokale democratie 
 Op maandag 1 juni 2015, daags voor het Jaarcongres van 

de VNG, buigt een grote groep burgemeesters, 

wethouders, raadsleden, griffiers, gemeentesecretarissen 

zich in Apeldoorn over de staat van de lokale democratie. 

Zij nodigen daarbij een aantal ambtenaren, inwoners, 

werkgevers en denkers uit om aan dit gesprek van 1000 

mensen deel te nemen, aan de hand van de volgende 

vraag: “Wat vragen nieuwe taken en een veranderende 

samenleving van de lokale overheid en wat betekent dit voor het functioneren van de lokale 

democratie?” Het doel van de Democratie1000 (D1000) is een goed gesprek over de lokale 

democratie, met als resultaat gezamenlijk ontwikkelde plannen voor versterking van die lokale 

democratie. De D1000 is geïnspireerd op de G1000, zoals die in diverse plaatsen in Nederland en 

België al succesvol heeft plaatsgevonden. 

 Klik hier voor meer informatie. 

 

VNG Jaarcongres, dinsdag 2 en woensdag 3 juni 2015 
Het jaarcongres van de landelijke VNG, met een afwisselend en 

inspirerend programma dat ruimte biedt voor dialoog en voor 

kennis delen. De tweedaagse bijeenkomst staat deze keer in het 

teken van de vraag hoe de afstand tussen de ‘leefwereld’ van 

mensen en de ‘systeemwereld’ van bestuur en ambtenaren 

overbrugd kan worden. 

 Meer informatie: www.vngjaarcongres.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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