Nieuw op vngutrecht.nl – mei 2015
Voorjaarscongres 2015: provinciaal beleid in een nieuwe realiteit
De VNG afdeling Utrecht biedt u tijdens haar Voorjaarscongres van 2015
een unieke kans om kennis te maken met het nieuwe provinciebestuur en
in debat te gaan over het provinciaal beleid in de periode 2015-2019.
Nadat u kennis heeft kunnen maken met de nieuwe Utrechtse
gedeputeerden, kunt u vervolgens deelnemen aan een levendig debat
over het nieuwe coalitieakkoord 'In Verbinding!'
Op donderdag 30 april 2015 presenteerden de provinciale
coalitiepartijen VVD, D66, CDA en GroenLinks hun
plannen voor de provincie Utrecht. Het provinciaal
beleid richt zich de komende vier jaar in de eerste
plaats op het uitvoeren van wat de afgelopen periode
in de steigers is gezet en op het nakomen van bestaande afspraken. Tegelijkertijd
zet de coalitie in het bestuursakkoord echter ook een aantal nieuwe accenten,
bijvoorbeeld op de transitie naar schone energie en laag energieverbruik, meer
aandacht voor werk voor (V)MBO’ers en het verbeteren van de leefbaarheid in
de kleine kernen. Daarnaast gaat het nieuwe provinciebestuur de inwoners van
Paul Bijleveld
de provincie meer betrekken bij wat er in de provincie gebeurt.
Alle aanleiding dus om, met het vorige coalitieakkoord in het achterhoofd, de
speerpunten van het nieuwe 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? Wat hebben
gemeenten er wel of juist niet van gemerkt? Op welke terreinen is bijstelling,
aanscherping of vernieuwing nodig, nu sprake is van een nieuwe economische,
financiële en bestuurlijke realiteit? En gebeurt dat ook voldoende in het nieuwe
bestuursakkoord?
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Drie deskundigen nemen tijdens het Voorjaarscongres een voorschot op de
discussie hierover, elk vanuit hun eigen optiek. Paul Bijleveld, lector Regionale
Ontwikkeling bij Hogeschool Saxion, richt zich vooral op de beleidsvelden
onderwijs en innovatie. Henk Broeders, directievoorzitter van de Jaarbeurs Utrecht
en voorzitter van de Economic Board Utrecht, zal met name ingaan op de thema's
economie en mobiliteit. Joris Hogeboom, directeur Natuur- en Milieufederatie
Utrecht, velt een oordeel over het provinciaal beleid op het gebied van natuur en
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milieu.
Aan de gedeputeerden zal vervolgens worden gevraagd hierop te reageren. Maar ook uw bijdrage als
deelnemer aan het Voorjaarscongres is natuurlijk van harte welkom!



Klik hier voor het programma van het Voorjaarscongres.
Klik hier voor uw aanmelding.

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.

Maak kennis met de Utrechtse gedeputeerden
Naar verwachting wordt op 18 mei aanstaande het Utrechtse college van Gedeputeerde Staten
geïnstalleerd. Vier dagen later al kunt u zelf kennismaken met de gedeputeerden, van wie er twee van
gemeenten afkomstig zijn.
Namens de VVD is Jacqueline Verbeek-Nijhof voorgedragen
voor de portefeuille Mobiliteit, Water, Integraal Gebieds
Programma (IGP), Financiën, Personeel & Organisatie en
Communicatie. Jacqueline Verbeek-Nijhof is nu wethouder
in de gemeente Zeist.
Voor D66 staat Pim van den Berg klaar met de portefeuille
Economie & Toerisme, Ruimtelijke Ordening, Wonen en
Energietransitie. Pim van den Berg is op dit moment wethouder in de gemeente Amersfoort.
De kandidaatgedeputeerde voor het CDA is Bart Krol met de portefeuille Natuur, Landelijk Gebied,
Transformatieopgave, omgevingsvisie en Hart voor de Heuvelrug. Bart Krol is al gedeputeerde voor
de provincie Utrecht.
Mariette Pennarts gaat aan de slag voor GroenLinks met de portefeuille Cultuur, Recreatie, Bodem &
Milieu, Europa en Bestuur & Strategie. Zij is op dit moment ook gedeputeerde voor de provincie
Utrecht.


Wilt u ook kennismaken met het nieuwe dagelijks bestuur van de provincie Utrecht? Meldt u
dan nu aan voor het Voorjaarscongres 2015.

Te gast in Oudewater
Het Voorjaarscongres 2015 wordt gehouden in de gemeente die zichzelf volgens
burgemeester Pieter Verhoeve de oudste stad van het Groene Hart mag
noemen: Oudewater. De perfecte omgeving voor een (hernieuwde) ontmoeting
van Urechtse gemeente- en provinciebestuurders, zo stelt hij in zijn
welkomstwoord.
De locatie mag er ook zijn. De St.
Franciscuskerk, aan de Kapellestraat
13 in Oudewater geldt, na een
ingrijpende restauratie, als een van
de blikvangers van het historische centrum.
De unieke sfeer van deze bijna 750 jaar oude stad kunt u
in de pauze van het Voorjaarscongres overigens ook zelf
proeven, tijdens een korte stadswandeling die u wordt
aangeboden door de gemeente Oudewater in
samenwerking met de VNG afdeling Utrecht.
U kunt echter ook kiezen voor het bekijken van een film over de restauratie van de St.
Franciscuskerk.
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