
  
 
 

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. 
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Terugblik op bijeenkomst over trends in de ouderenzorg 
Is mijn gemeente ouderenproof? Die vraag moet iedere 

lokale bestuurder zich stellen, nu ook de ouderenzorg een 

gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Tijdens de 

drukbezochte bijeenkomst ‘Trends in de ouderenzorg’ van 

het NUZO (Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen) en de 

VNG afdeling Utrecht werd uiteengezet hoe gemeenten 

dat voor elkaar kunnen krijgen. De bijeenkomst vond 

plaats op donderdag 10 maart 2016 in de raadzaal van het 

gemeentehuis van Zeist.  

Een van de sprekers was Peter Boerenfijn, directeur-bestuurder van Habion, een landelijk werkende 

woningcorporatie, gespecialiseerd in ouderenhuisvesting. Volgens hem vraagt de vergrijzing van de 

samenleving om een nieuwe benadering van het bestaande vastgoed in de ouderenzorg. “Voorheen 

werd dit soort gebouwen iedere 30 jaar gesloopt. Dat is niet alleen zonde maar ook 

kapitaalvernietiging. We moeten de bejaardenhuizen van weleer niet opblazen maar juist nieuw 

leven inblazen.” 

 Klik hier voor een uitgebreide terugblik op de bijeenkomst 

 

Koppel ambities ouderenbeleid los van beschikbaar budget  
In de gemeentelijke discussie over ouderenzorg speelt geld een veel te grote 

rol, vindt Niek de Wit, hoogleraar Huisartsgeneeskunde en afdelingshoofd van 

het Utrechtse Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen. “Het lijkt wel 

alsof de financiering bepalend is voor het beleid. Terwijl het juist omgekeerd 

zou moeten zijn", stelt hij in een interview met vngutrecht.nl in de aanloop 

naar de bijeenkomst ‘Trends in de Ouderenzorg’. De Wit is van mening dat 

gemeenten zich met name op de kwaliteit van leven zouden moeten 

focussen.  “Waar ik mij vooral zorgen om maak, zijn de mensen die buiten de 

boot dreigen te vallen. Ouderen die geen beroep kunnen of willen doen op 

mantelzorg en langzaam maar zeker steeds meer vereenzamen. In elk 

systeem heb je te maken met mensen die er niet goed in passen. Maar je moet zorgen dat die groep 

niet te groot wordt. Want dat zijn de mensen die het eerste het slachtoffer worden als je de zaken 

niet goed regelt.” 

 Klik hier voor het complete interview. 

 

Voorjaarscongres in het teken van framing 
Het Voorjaarscongres van de VNG afdeling Utrecht in 2016 

wordt gehouden op vrijdag 27 mei in gastgemeente Wijk 

bij Duurstede. Congresthema is deze keer framing: het 

verschil tussen beeldvorming en werkelijkheid en hoe daar 

in de politiek en de media gebruik van wordt gemaakt. 

Meer informatie over programma en locaties volgt. Maar u 

kunt zich op deze pagina nu al aanmelden. 
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Utrechtse overheden maken samen werk van aanpak klimaatverandering 
Ook de provincie Utrecht moet 

klimaatbestendig en waterrobuust 

worden. Om dat te 

bewerkstelligen hebben acht 

Utrechtse overheden en de 

Veiligheidsregio Utrecht op 18 

maart 2016 een Plan van Aanpak 

Ruimtelijke Adaptatie 

ondertekend. In het plan van 

aanpak verklaren de partijen 

gezamenlijk op zoek te willen gaan 

naar oplossingen om de bebouwde omgeving zó in te richten dat klimaatverandering minder 

negatieve gevolgen zal hebben. Met de ondertekening onderstrepen de gemeenten Bunnik, Houten, 

Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht, Woerden en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, 

Provincie Utrecht en de Veiligheidsregio Utrecht het belang en de urgentie van het onderwerp en de 

samenwerking hierin. De partijen werken samen onder de naam ‘Coalitie Ruimtelijke Adaptatie Regio 

Utrecht’. Deze coalitie wil ook andere partijen en overheden in de regio bij dit onderwerp betrekken.  

 Op www.hdsr.nl/ruimtelijkeadaptatie vindt u meer achtergrondinformatie over de Utrechtse 

aanpak. 

 Klik hier voor het persbericht over de ondertekening van het Plan van Aanpak. 

 Klik hier voor meer informatie over het landelijke project ruimtelijke adaptatie. 

 

VNG zoekt kandidaten voor bestuur en commissies 
De landelijke VNG zoekt kandidaten voor in totaal 20 vacatures in het 

bestuur en een aantal vaste beleidscommissies. Burgemeesters, 

wethouders, secretarissen, griffiers en raadsleden zijn van harte 

uitgenodigd zich kandidaat te stellen. Dat kan tot uiterlijk 5 april 2016, 

12.00 uur. Gezocht wordt naar een nieuwe voorzitter voor de 

commissie Dienstverlening en Informatiebeleid en voor het College 

voor Arbeidszaken (tevens bestuurslid), een vicevoorzitter voor de commissie Europa en 

Internationaal (tevens bestuurslid). Daarnaast roept de VNG kandidaten op voor het lidmaatschap 

van de commissies Bestuur en Veiligheid, Dienstverlening en Informatiebeleid, Europa en 

Internationaal, Financiën, Gezondheid en Welzijn, Milieu, Energie & Mobiliteit, Onderwijs, Cultuur & 

Sport, Ruimte en Wonen, en van de commissie Werk en Inkomen.  

Het bestuur van de VNG afdeling Utrecht verzoekt degenen die zich kandidaat hebben gesteld dit ook 

door te geven aan het secretariaat (secretariaat@vngutrecht.nl) en daarbij ook hun c.v. te zenden. Dit 

maakt dat het bestuur een aanbeveling voor een kandidaat beter kan motiveren. Bij voorbaat 

bedankt voor uw medewerking. 

 Klik hier voor meer informatie. 

 

Volg ons op Twitter 
Wilt u op de hoogte blijven van onze laatste nieuws? Bekijk en volg ons profiel op Twitter.  

Door aan uw tweet #vngutr toe te voegen komt u automatisch in ons overzicht op de 

homepage van onze website te staan. 
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