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Nieuw op vngutrecht.nl – augustus/september 2015 
 

VNG werft kandidaten voor nieuwe commissie raadsleden en griffiers 
Eind dit jaar start de VNG met een commissie voor raadsleden en 

griffiers, die bij actuele onderwerpen in een vroegtijdig stadium de 

positie en rol van de raad op de kaart moet gaan zetten. De commissie 

stelt in dat kader een eigen agenda vast en geeft gevraagd en 

ongevraagd advies over de rol en positie van de raad aan de andere 

VNG-commissies en het VNG-bestuur. Raadsleden en griffiers kunnen 

zich vanaf vrijdag 4 september aanmelden voor deze commissie. De commissie wordt geïnstalleerd 

tijdens de buitengewone ALV van de VNG op woensdag 25 november. 

 Klik hier voor meer informatie 

 

Najaarscongres 2015: Anders denken, anders doen 
Hoe kunnen gemeenten de binding met de lokale 

samenleving herstellen, bestendigen en versterken? Die 

vraag staat centraal tijdens het Najaarscongres 2015 van 

de VNG afdeling Utrecht. Waar voorheen nog bureaucratie 

en hiërarchie om voorrang streden in de relatie met 

inwoners, is nu ‘bestuurlijk omdenken’ noodzakelijk om 

het krachtenspel in een gedecentraliseerde samenleving een nieuwe impuls te geven. Wat betekent 

dit ‘bestuurlijk omdenken’ voor u als gemeentebestuur? 

Op het Najaarscongres wil de VNG afdeling Utrecht u inspireren en informeren, met diverse 

inleidingen en aansprekende voorbeelden uit de gemeentelijke praktijk in de provincie Utrecht. 

Daarnaast heeft u volop gelegenheid om met uw collega's over het congresthema van gedachten te 

wisselen. De gemeente Woudenberg is gastheer van het Najaarscongres van de VNG afdeling 

Utrecht, dat wordt gehouden op vrijdagmorgen 6 november 2015. Het Najaarscongres vindt plaats in 

de congreslocatie behorend bij vakantiepark ‘De Heigraaf’ in Woudenberg. 

 Aan de concrete invulling van het programma wordt op dit moment nog hard gewerkt, maar 

inschrijven is gelukkig nu al mogelijk. Vele tientallen gingen u al voor! 

 Klik hier voor meer informatie en uw inschrijving. 

 

Herhaalde oproep voor Praktijkvoorbeelden Bestuurlijk Omdenken 
Bent u van mening dat uw gemeente op vernieuwende wijze het 

contact met de samenleving onderhoudt? Deinst het bestuur van uw 

gemeente er niet voor terug om het geëffende pad te verlaten, in zijn 

streven het lokale krachtenveld ook daadwerkelijk stem en positie te 

geven? Meld uw aanpak of project dan nu aan als Praktijkvoorbeeld 

Bestuurlijk Omdenken. Uit de meest aansprekende voorbeelden wordt 

een aantal projecten geselecteerd, die tijdens het Najaarscongres van de VNG afdeling Utrecht 

worden gepresenteerd. Daarnaast zal er op de website vngutrecht.nl een speciale rubriek in het 

leven worden geroepen, waar gemeenten in de aanloop naar het congres de door hun aangemelde 

projecten alvast op digitale wijze kunnen toelichten.  

 Meld uw project nu aan bij de VNG afdeling Utrecht via secretariaat@vngutrecht.nl onder 

vermelding van ‘Praktijkvoorbeeld Bestuurlijk Omdenken’.  
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Bijeenkomst in Gouda in het kader van de Raadsledentour van de VNG 
De VNG houdt in september en oktober in samenwerking met de 

provinciale VNG-afdelingen en diverse griffierskringen een Raadsledentour. 

Op 8 oktober wordt Gouda aangedaan. VNG-medewerkers en deskundigen 

uit diverse gemeenten praten u bij over actuele thema’s. De bijeenkomst in 

Gouda vindt plaats in samenwerking met de VZHG. Uiteraard zijn ook 

raadsleden uit de regio Utrecht van harte welkom om deze bij te wonen. 

 Klik hier voor meer informatie. 

 

Van Domburg nieuwe burgemeester IJsselstein 
Patrick van Domburg is formeel benoemd tot burgemeester van IJsselstein. 

Dat heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

bekend gemaakt. De benoeming gaat in op 17 september 2015. De minister 

van BZK volgt hiermee de voordracht van de gemeenteraad van IJsselstein, 

die in een speciale vergadering begin juli besloot om Van Domburg uit 

Zoetermeer aan te bevelen als nieuwe burgemeester. Volgens de raad heeft 

Van Domburg zich gemanifesteerd als een gepassioneerde, getalenteerde 

en daadkrachtige bestuurder. 

 Klik hier voor meer informatie. 

 

 

Nieuwe bijeenkomst voor en door kleine gemeenten 
De Bijeenkomsten Kleine Gemeenten, zoals die voor de 

afgelopen gemeenteraadsverkiezingen werden 

georganiseerd door een aantal kleine gemeenten in 

samenwerking met de VNG, krijgen een vervolg. De 

bijeenkomsten voor en door mensen uit kleine gemeenten 

(burgemeesters, wethouders, raadsleden, secretarissen en 

griffiers) bieden de gelegenheid om op ongedwongen wijze 

met elkaar te spreken over kansen en uitdagingen en de 

rol die de VNG hierin kan vervullen. Op 16 september aanstaande is weer een bijeenkomst, en wel in 

Brielle.  

 Klik hier voor meer informatie 

 

@VNGUtrecht bereikt 500 volgers 
Het account van de VNG afdeling Utrecht op Twitter heeft inmiddels de grens van 

500 volgers overschreden. Wilt u ook op de hoogte blijven van onze laatste nieuws? 

Bekijk en volg ons profiel op Twitter. En wilt u zelf meepraten? Dat kan in de beslotenheid van onze 

discussiegroep op LinkedIn! 

 

VNG Utrecht ook op Youtube 
Op ons Youtube-kanaal vindt u diverse impressies van onze eerdere voor- en 

najaarscongressen. Meest recente bijdrage is het verslag van ons Voorjaarscongres 

2015. Klik hier om deze video te bekijken. 
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