
  

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 – oktober 2015 
 

Najaarscongres 2015: Anders denken, anders doen 
Bestuurlijk omdenken leeft in de provincie Utrecht. Dat kan worden 

geconcludeerd uit het feit dat inmiddels al meer dan 125 (!) 

burgemeesters, wethouders, raadsleden, gemeentesecretarissen en 

griffiers zich hebben aangemeld voor het Najaarscongres op vrijdag 6 

november 2015 in Woudenberg.  Het congres staat deze keer in het 

teken van de vraag hoe gemeenten de binding met de lokale 

samenleving kunnen herstellen, bestendigen en versterken. 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.  Maar hoe 

krijgt dit vorm en inhoud? Op het Najaarscongres wil de VNG afdeling Utrecht deelnemende 

bestuurders inspireren en informeren, met diverse inleidingen en aansprekende voorbeelden uit de 

gemeentelijke praktijk. Vanzelfsprekend is er volop gelegenheid om met collega's over het 

congresthema van gedachten te wisselen.   

Na het lunchbuffet wordt u nog de mogelijkheid geboden 

om, onder begeleiding van een gids, een wandeling te 

maken langs het Henschotermeer, een unieke 

recreatieplas in de bossen van Woudenberg.  

Het Najaarscongres vindt plaats in de congreslocatie 

behorend bij vakantiepark ‘De Heigraaf’ in Woudenberg. 

Aanmelden is mogelijk tot en met donderdag 29 oktober aanstaande. 

 Meer informatie over het programma van het Najaarscongres vindt u op onze speciale 

congrespagina’s. 

 Klik hier om u direct in te laten schrijven. Deelname is gratis!  

 

Raadsledenbijeenkomst in Culemborg 
Op 25 november 2015 houdt de VNG afdeling Utrecht in 

samenwerking met de landelijke VNG en de VNG afdeling Gelderland 

een bijeenkomst over drie actuele onderwerpen. Deze zullen in twee 

rondes van drie workshops worden behandeld. Onderwerpen zijn: 'De 

Omgevingswet in vogelvlucht', 'Sturen op resultaat in het sociaal 

domein' en 'Regionale economische ontwikkeling en de rol van de 

raad'. De bijeenkomst wordt gehouden in het stadhuis van Culemborg. 

 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! 
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Twee nieuwe leden in bestuur VNG Utrecht 
Tijdens de laatstgehouden vergadering van het bestuur van de VNG afdeling 

Utrecht op vrijdag 18 september jongstleden in de gemeente Stichtse Vecht 

werden twee nieuwe bestuursleden welkom geheten. Het gaat om Paulus 

Jansen, namens de SP wethouder van de gemeente Utrecht met in zijn 

portefeuille ‘wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed’. 

Hij neemt in het bestuur de plaats in van Jan van Zanen, de burgemeester van 

Utrecht en sinds 3 juni 2015 voorzitter van de landelijke VNG.  

Het tweede nieuwe bestuurslid is Jeroen van Delden, algemeen directeur UW 

Samenwerking (gemeenten Montfoort en IJsselstein) en gemeentesecretaris 

van IJsselstein. Hij is de opvolger van Piet van Elteren die in april afscheid nam 

als gemeentesecretaris van Nieuwegein en dientengevolge als bestuurslid. 

Tijdens de ALV op 6 november in Woudenberg zullen beiden voor benoeming 

worden voorgedragen. Met hun benoeming zal het bestuur van de VNG 

afdeling Utrecht dus weer voltallig zijn.   

 

Astrid van de Klift benoemd tot secretaris/penningmeester  
Het dagelijks bestuur van de VNG afdeling Utrecht heeft bestuurslid Astrid 

van de Klift definitief aangewezen als secretaris/penningmeester. Zij vervulde 

deze functie al sinds 17 april ad interim, na het vertrek van Piet van Elteren.  

 Klik hier voor meer informatie over het dagelijks bestuur. 

 

Patrick van den Brink, directeur CCV:  

“Veiligheid ligt me nauw aan het hart” 
In 2014 verruilde Patrick van den Brink het burgemeesterschap van IJsselstein 

voor de functie van algemeen directeur van het Centrum voor 

Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Voor wie hem een beetje kent, kwam die 

overstap bepaald niet uit de lucht vallen.  

Of zoals Van den Brink het zelf typeert: “Als het dossier openbare orde en 

veiligheid in de gemeenteraad van IJsselstein besproken moest worden, werd 

me bij voorbaat al een begrenzing van mijn spreektijd opgelegd. ‘Anders blijf je 

de hele avond aan het woord’, klonk het dan lachend.”  

 Klik hier voor het interview met Patrick van den Brink. 

 

VNG dit najaar opnieuw in gesprek met gemeenten over actualiteit 
De landelijke VNG organiseert dit najaar een zestal 

discussiebijeenkomsten over diverse belangrijke thema’s op de 

gemeentelijke agenda. Ter sprake komen onder andere de 

vluchtelingenproblematiek, de financiële situatie van gemeenten, 

maar ook een soepele invoering van de Omgevinsgwet. De VNG 

biedt hiermee een vervolg op de reeks ontmoetingen met 

gemeenten van afgelopen voorjaar over De Gemeente 2020.  

 Klik hier voor meer informatie. 
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