Nieuw op vngutrecht.nl – juni 2016 (tweede editie)
Koos Janssen neemt afscheid van bestuur VNG afdeling Utrecht
Koos Janssen treedt tijdens het komende Najaarscongres van 11
november in Doorn (gemeente Utrechtse Heuvelrug) terug als voorzitter
van het dagelijks bestuur van de VNG afdeling Utrecht. Dit werd bekend
tijdens de bestuursvergadering van afgelopen vrijdag 24 juni.
Janssen, die sinds 2004 lid is van het dagelijks bestuur en vanaf
november 2007 de rol van voorzitter vervult, draagt de
voorzittershamer over tijdens de Algemene Ledenvergadering die
vooraf gaat aan het plenaire deel van het Najaarscongres.
Ter toelichting merkte Koos Janssen op: “Achtergrond van mijn
terugtreden is dat ik graag de ruimte geef aan anderen om het mooie
werk voor de VNG afdeling Utrecht voort te zetten. Samen met het
bestuur en de leden van de vereniging heb ik de werkzaamheden en
activiteiten met veel plezier gedaan. Het openbaar bestuur maakt
interessante tijden mee. Het heeft mij veel inspiratie gegeven om
gezamenlijk de tijd en de tijdgeest te verstaan en er voor onze leden op in te spelen met onze
jaarlijkse programmering. Het jaarlijkse voorjaars- en najaarscongres waren echt hoogtepunten.”

Annemieke Vermeulen beoogd bestuursvoorzitter
Annemieke Vermeulen, burgemeester van Leusden, is beoogd voorzitter
van de VNG afdeling Utrecht. In die functie volgt zij Koos Janssen op die
op 11 november afscheid neemt.
Door het terugtreden van Koos Janssen ontstaat er niet alleen een
vacature in het bestuur, maar moet het bestuur uit zijn midden ook een
nieuwe voorzitter aanwijzen.
In zijn vergadering van vrijdag jongstleden heeft het bestuur zich
voorgenomen om tijdens de bestuursvergadering op 7 oktober
aanstaande te IJsselstein de huidige vicevoorzitter, Annemieke
Vermeulen, aan te wijzen als de nieuwe voorzitter. Zij is sinds mei 2012
vicevoorzitter. Dan zal ook worden besloten over de voordracht van een
nieuw bestuurslid uit de ‘categorie burgemeesters’.
De Algemene Ledenvergadering op 11 november aanstaande in Doorn (gemeente Utrechtse
Heuvelrug) neemt vervolgens een besluit ten aanzien van de vacatures in het bestuur.

Rick Beukers voorgedragen voor bestuur VNG-afdeling Utrecht
Het bestuur van de VNG afdeling Utrecht draagt Rick Beukers (raadslid
namens de VVD in de gemeente Bunschoten) voor als bestuurslid. Hij is
gekozen uit een tiental sollicitanten.
Rick Beukers is 26 jaar oud en sinds april 2014 raadslid in Bunschoten voor
de VVD (2-mans fractie). Hij heeft aan de VU Amsterdam International &
Macro Economic Policy gestudeerd en werkt als Young Financial (trainee)
bij BMC. Het bestuur ziet in hem een uitstekende kandidaat om het bestuur
aan te vullen. Hij neemt in het bestuur de plaats in van Iris de Liefde, die
per 1 mei 2016 het bestuur heeft verlaten.
Bij instemming van het algemeen bestuur zal Rick Beukers tijdens de Algemene Ledenvergadering
van 11 november 2016 in Doorn (gemeente Utrechtse Heuvelrug) formeel worden benoemd.
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.

VNG Utrecht houdt bijeenkomst over Omgevingswet
Op dinsdag 13 september houdt de VNG afdeling Utrecht in de
raadzaal van het Stadshuis van Nieuwegein een bijeenkomst over
de Omgevingswet. Deze bijeenkomst is specifiek bestemd voor
raadsleden en griffiers uit de provincie Utrecht.
De inhoudelijke bijdrage wordt verzorgd door Eelke Horselenberg
(VNG/Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten). Zij gaat in op
de vraag wat de Omgevingswet is, wat erdoor verandert en wat
dit betekent voor gemeenten en de rol van de raad. Hierbij wordt volop ruimte gegeven voor vragen
of opmerkingen. U bent welkom vanaf 19.30 uur. De bijeenkomst duurt tot ongeveer 22.00 uur.
 Klik hier voor meer informatie en uw inschrijving.

Najaarscongres 2016 – De toekomst van het openbaar bestuur
Het Najaarscongres van de VNG afdeling Utrecht op
vrijdag 11 november 2016 staat in het teken van de
toekomst van het openbaar bestuur. Locatie van de
bijeenkomst is het Cultuurhuis te Doorn; gastgemeente is
deze keer Utrechtse Heuvelrug.
De laatste tijd zijn diverse rapporten verschenen over de
toekomst van het openbaar bestuur. Tijdens het
Najaarscongres staat de vraag centraal hoe al deze
conclusies en aanbevelingen kunnen worden omgezet in
daden die leiden tot een toekomstbestendig openbaar
bestuur. Met de voorbereidingen van het programma en uitnodiging van sprekers wordt binnenkort
gestart.
 Klik hier voor meer achtergrondinformatie en links naar de diverse rapporten.
 Klik hier voor uw aanmelding.

Gezocht: ervaring met invoering nieuwe Wet natuurbescherming
De landelijke VNG organiseert in samenwerking met het Ministerie
van Economische Zaken een regiobijeenkomst naar aanleiding van
de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming op 1 januari
2017. De bijeenkomst wordt dit najaar gehouden.
Het streven is om het programma van de bijeenkomst zo goed
mogelijk te laten aansluiten op de lokale behoeften. Daartoe willen
de organisatoren bij de samenstelling ervan ook gemeenten uit de
provincie Utrecht betrekken, die nu al actief bezig zijn met het treffen van voorbereidingen op de
inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming en de implementatie hiervan. Bent u wethouder of
ambtenaar van een gemeente waar de Wet Natuurbescherming hoog op de agenda staat? Bent u nu
al bezig met het implementeren ervan? In dat geval horen wij graag van u. Uw input is welkom op
secretariaat@vngutrecht.nl.
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