
  

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 – juni 2015 
 

Nieuw provinciaal bestuur Utrecht wekt hoge verwachtingen 

De Utrechtse gemeenten zijn hoopvol gestemd over de 

samenwerking met het nieuwe provinciebestuur. Aan beide 

zijden blijkt de bereidheid groot om de banden te versterken 

en meer samen op te trekken. Dat bleek tijdens het 

Voorjaarscongres van de VNG afdeling Utrecht op 22 mei 

2015 in Oudewater. De bijeenkomst, die werd gehouden in de 

fraai gerestaureerde Sint Franciscuskerk in Oudewater, stond 

in het teken van een (hernieuwde) kennismaking met het nog 

maar net daarvoor geïnstalleerde college van Gedeputeerde Staten van Utrecht.  

 Klik hier voor een uitgebreide terugblik op het Voorjaarscongres 2015. 

 

Verslag algemene ledenvergadering Voorjaarscongres 2015 online 
Tijdens het Voorjaarscongres 2015 vond ook de halfjaarlijkse 

ledenvergadering van de VNG afdeling Utrecht plaats. Bij die 

gelegenheid kwam onder andere de vacature aan de orde, die in het 

afdelingsbestuur is ontstaan door het vertrek van Piet van Elteren als 

gemeentesecretaris van Nieuwegein. Bestuurslid Astrid van de Klift, 

gemeentesecretaris van Veenendaal, is aangewezen als 

secretaris/penningmeester ad interim. In de bestuursvergadering van 

19 juni neemt het afdelingsbestuur een besluit over de voor te dragen 

kandidaat. In de bestuursvergadering van 18 september zal het 

bestuur vervolgens uit zijn midden een secretaris/ penningmeester 

aanwijzen. De formele benoeming zal plaatsvinden tijdens het 

Najaarscongres in Woudenberg. 

 Klik hier voor het concept-verslag van de ALV. 

 

Najaarscongres VNG afdeling Utrecht in Woudenberg 
Het Najaarscongres van VNG afdeling Utrecht wordt 

gehouden op vrijdag 6 november 2015, van 9.00 tot 13.30 

uur (tijden onder voorbehoud).  

Woudenberg is deze keer gastgemeente van het 

Najaarscongres.  

Het programma zal te zijner tijd via de website bekend 

worden gemaakt; maar noteer de datum nu alvast in uw 

agenda! 

 

Videoverslag Voorjaarscongres op Youtube 
Van het Voorjaarscongres 2015 wordt op dit moment door Chili Pepper 

Productions een videoverslag gemaakt. Het verslag is binnenkort te zien op ons 

Youtube-kanaal, waar u nog meer impressies van onze eerdere congressen kunt 

vinden. 

mailto:secretariaat@vngutrecht.nl
http://www.vngutrecht.nl/terugblik/archive-single/voorjaarscongres-2015-provinciaal-beleid-in-een-nieuwe-realiteit.html
http://www.vngutrecht.nl/fileadmin/user_upload/Documenten/events_2015/vjc2015/Verslag_Algemene_Ledenvergadering_VNG_afdeling_Utrecht_vjc_2015.pdf
http://www.chilipepperproductions.nl/
http://www.chilipepperproductions.nl/
https://www.youtube.com/channel/UC4BWYThen7BZtvwjGcqgruw
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Van Zanen benoemd tot voorzitter landelijke VNG 
De Utrechtse burgemeester Jan van Zanen, bestuurslid van de VNG afdeling 

Utrecht, is door de leden van de VNG gekozen als nieuwe voorzitter. Dat 

gebeurde woensdag 3 juni tijdens de Algemene Ledenvergadering van de 

VNG in Apeldoorn. In zijn eerste toespraak voor het VNG-congres stelde Van 

Zanen dat de VNG minder de blik op Den Haag zal richten en meer op de 

gemeenten zelf. “De afgelopen jaren hebben we als gemeenten duidelijk de 

positie ingenomen van eerste overheid dicht bij de inwoners. De 

hiërarchische verhouding die er altijd is geweest tussen Rijk en gemeenten 

past daar niet meer bij. Het is hoog tijd voor andere bestuurlijke en financiële 

verhoudingen. Democratische verarming tegengaan, of anders gezegd, de 

lokale democratie versterken, is de belangrijkste opgave voor de komende jaren.” 

 Klik hier voor meer informatie. 

 

Bijeenkomst over Trendverkenning landelijk gebied 
Op donderdag 18 juni 2015 wordt in de raadzaal van het 

gemeentehuis van Bunnik in Odijk een bijeenkomst 

gehouden over trends in het landelijk gebied, onder 

andere op het gebied van landbouw, regionale economie 

en demografie, recreatie en natuur en duurzame en veilige 

leefomgeving. De bijeenkomst is georganiseerd door de 

VNG afdeling Utrecht in samenwerking met de landelijke 

VNG. De bijeenkomst is met name bedoeld voor 

wethouders en raadsleden in de provincies Flevoland, 

Gelderland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht, maar ook bestuurders van waterschappen en 

gedeputeerden uit die provincies zijn van harte welkom. Dagvoorzitter is Rob Zakee, wethouder 

Fysiek Domein van de gemeente Bunnik en lid van het bestuur van de VNG afdeling Utrecht. 

 Klik hier voor meer informatie en uw aanmelding. 

 

Evalueer nu uw deelname aan het Voorjaarscongres! 
Heeft u deelgenomen aan het Voorjaarscongres 2015: provinciaal beleid in 

een nieuwe realiteit? Dan horen wij heel graag uw mening over opzet en 

locatie van het congres, de sprekers, de discussieleider, et cetera. Wilt u 

hiervoor het digitale evaluatieformulier invullen? Het kost u slechts 5 

minuten tijd. 

 U vindt het formulier op deze pagina van onze website. 

 

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! 

 

mailto:secretariaat@vngutrecht.nl
http://www.vngutrecht.nl/nieuws/nieuwsbericht/van-zanen-benoemd-tot-voorzitter-landelijke-vng.html
https://www.vng.nl/onderwerpenindex/ruimte-en-wonen/landschap-en-natuur/nieuws/trendverkenning-gemeenten-met-veel-landelijk-gebied
http://www.vngutrecht.nl/agenda/agenda-item/trendverkenning-landelijk-gebied.html
http://www.vngutrecht.nl/evaluatie.html
http://twitter.com/vngutrecht
http://www.linkedin.com/groups?gid=4855320&trk

