
  
 
 

 

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 – september/oktober 2016 
 

Najaarscongres 2016 – Vitale democratie, doe er wat aan! 

‘Op weg naar een toekomstbestendige lokale democratie’ 
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. Zo pleit de Raad voor 

het openbaar bestuur (Rob) pleit in zijn advies '15,9 uur’ voor 

het versterken van de contacten met de samenleving. 

De VNG Denktank stelt in het Jaarbericht 2016 dat een krachtiger, trefzekere gemeenteraad mogelijk 

is, als deze zich meer opstelt als het kruispunt tussen inwoners en het gemeentebestuur. Volgens de 

commissie Toekomstgericht lokaal bestuur is er zelfs groot onderhoud nodig, plus een radicale 

omkering van de huidige democratische en bestuurlijke inrichting. En het in maart verschenen 

rapport  Maak verschil - Krachtig inspelen op regionaal-economische opgaven' van de Studiegroep 

Openbaar Bestuur beveelt aan om werk te maken van meer kwaliteit en een betere opleidingen van 

bestuurders, politici en ambtenaren.  

Tijdens het komende Najaarscongres staat de vraag centraal hoe al deze conclusies en aanbevelingen 

kunnen worden omgezet in daden die leiden tot een toekomstbestendig openbaar bestuur. Want het 

is zoals Johan Rudolph Thorbecke in 1872 al schreef: “Er is meer dan voorheen in de wereld te doen.” 

 

Ochtendprogramma 

In de ochtend zal, na afloop van de algemene ledenvergadering, eerst 

afscheid worden genomen van Koos Janssen. Koos Janssen trad in 2004 

toe tot het bestuur van de VNG afdeling Utrecht, en vervult sinds 2007 de 

functie van voorzitter. Hij wordt opgevolgd door Annemieke Vermeulen, 

burgemeester van Leusden. 

Daarna volgt het congres 'Vitale democratie, doe er wat aan!'. Aan het 

programma wordt bijgedragen door Jan van Zanen, burgemeester van 

Utrecht en voorzitter van de VNG, Klaartje Peters, zelfstandig 

onderzoeker, publicist en bijzonder hoogleraar lokaal en regionaal bestuur 

aan de Universiteit van Maastricht en Marc Chavannes, correspondent 

Politiek voor De Correspondent.  

Het congres staat onder leiding van Elisabeth van den Hoogen. 

 

 Klik hier voor meer informatie over het Najaarscongres 2016 op onze speciale congrespagina.  

 Klik hier voor uw inschrijving. 

  

Koos Janssen 
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Najaarscongres - middagprogramma 
Na het lunchbuffet van het Najaarscongres is voorzien in een 

aantrekkelijk middagprogramma, bestaande uit een 

rondleiding in Huis Doorn en een bezoek aan het 

tentoonstellingspaviljoen, dat in september 2014 werd 

geopend door Prinses Beatrix. In de voormalige garage wordt 

aan de hand van vijf thema’s ingegaan op de Nederlandse 

neutraliteit tijdens de Eerste Wereldoorlog. 

 Klik hier voor meer informatie over het Najaarscongres 2016 op onze speciale congrespagina. 

 Klik hier voor uw inschrijving. 

 

Gemeenten moeten snel aan de slag met Omgevingswet 
De invoering van de Omgevingswet zou weleens een 

grotere operatie kunnen worden dan de drie 

decentralisaties in het sociale domein. Het is dus 

zaak om er zo snel mogelijk mee aan de slag te 

gaan.  

 

Met die boodschap opende burgemeester Frans 

Backhuijs van Nieuwegein een bijeenkomst van de 

VNG afdeling Utrecht voor raadsleden en griffiers uit de provincie Utrecht, gehouden in de Raadzaal 

van het Stadshuis van Nieuwegein. 

De Omgevingswet treedt op 1 januari 2019 in werking. Dan is de “grootste wetswijziging na 

Thorbecke” een feit, aldus Eelke Horselenberg van het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten 

(KING). Op dat moment worden namelijk maar liefst 24 wetten en 117 Algemene Maatregelen van 

Bestuur (AMvB) vervangen door één Omgevingswet en vier AMvB’s. 

Volgens Backhuijs is sprake van een zeer ingrijpende operatie, die voor zowel colleges en 

gemeenteraden als het ambtelijk apparaat grote gevolgen heeft. De burgemeester van Nieuwegein 

riep de deelnemers dan ook op daar terdege rekening mee te houden. “Er staan grote veranderingen 

op stapel, die ons allen heel veel tijd en energie zullen gaan kosten.” 

 Klik hier voor het verslag van de bijeenkomst. 

 

NUZO Brede Netwerkbijeenkomst: Leren in ouderenzorg en -welzijn 
Donderdagmiddag 10 november 2016 houdt het Netwerk Utrecht Zorg 

Ouderen (NUZO) in het Sint Antonius Ziekenhuis in Utrecht Leidsche 

Rijn een Brede Netwerkbijeenkomst over “Leren in ouderenzorg- en 

welzijn”. Aan bod komen onder andere de scholingsprojecten 

Intercultureel Zorgcontact en Proactieve Integrale Ouderenzorg. Ook 

wordt stilgestaan bij het nieuwe Project Samenredzaam. Na de pauze 

worden in twee sessies rondetafelgesprekken gehouden over uiteenlopende actuele onderwerpen in 

en rond de ouderenzorg. De bijeenkomst wordt besloten met een netwerkborrel. 

 Klik hier voor meer informatie. 
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Met Samenredzaam kan gemeente ouderen duwtje in de rug geven 
Met het nieuwe project Samenredzaam wil het Netwerk Utrecht Zorg 

Ouderen (NUZO) samen met de Utrechtse gemeenten de zelfredzaamheid 

van ouderen vergroten. Dat is zeker ook in hun eigen belang, vinden 

Elisabeth van Oostrum en Meta de Graaff, respectievelijk voorzitter van de 

Ouderendelegatie en coördinator van het NUZO. “Wanneer het welzijn van 

oudere mensen toeneemt, nemen de zorgkosten af.” 

 

Nu het stof rond de decentralisaties in het sociale domein is neergedaald, 

wordt het tijd dat gemeenten de blik weer wat meer 

op de inhoud gaan richten, aldus Van Oostrum en De 

Graaff in een interview met VNG Utrecht. Een mooi 

moment dus om aandacht te vragen voor ‘Samenredzaam’, een nieuw project 

waarmee drie best practices in de ouderenzorg over het voetlicht worden 

gebracht.  

Dat gebeurt aan de hand van interactieve bijeenkomsten met ouderen, 

mantelzorgers van ouderen, vrijwilligers en professionals in buurt- en 

wijkteams en gezondheidscentra. Deelnemers worden op interactieve wijze 

voorzien van informatie, praktische tips, adviezen en antwoorden op vragen 

over uiteenlopende aspecten van het ouder worden. Vanuit het NUZO zijn de 

Hogeschool Utrecht, de Apothekersvereniging Midden-Nederland en het 

Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten bij de organisatie betrokken. 

 Klik hier voor het interview. 

 

Burgemeester Van Hartskamp: We zetten hier samen onze schouders eronder 
De kracht van de lokale samenleving. Die viel Petra van Hartskamp 

het meest op nadat zij was aangetreden als burgemeester van 

Montfoort. “Het is een hele mooie, hechte gemeenschap. En dat 

brengt een bijzondere dynamiek met zich mee.” 

 

Officieel is het de gemeente Montfoort. Maar feitelijk zijn het 

twee kernen, Montfoort en Linschoten, beide met een geheel 

eigen identiteit. Het was een van de eerste leerpunten voor Petra 

van Hartskamp, die op 6 januari 2016 haar functie als raadslid van 

Huizen en Statenlid van Noord-Holland neerlegde en verruilde voor het 

burgemeesterschap van een kleine gemeente in de provincie Utrecht. 

“Een Montfoorter is geen Linschotenaar en vice versa”, aldus Van Hartskamp. “Dat onderscheid heb 

ik al vrij snel na mijn aantreden leren maken.” 

 Klik hier voor het interview. 

  

Elisabeth van Oostrum 

Meta de Graaff 

Petra van Hartskamp 
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Meer betrokkenheid gemeenten bij Staat van Utrecht is hard nodig 
De Staat van Utrecht biedt gemeenten een schat aan 

informatie over hun prestaties op een groot aantal 

beleidsterreinen. Er is echter één probleem, stelt Joris 

Hogenboom, directeur van Natuur- en Milieufederatie 

Utrecht in een interview met vngutrecht.nl. “Veel Utrechtse 

gemeenten realiseren zich nog nauwelijks wat de Staat van 

Utrecht allemaal voor ze kan betekenen.” 

 

De Staat van Utrecht wordt eens in de twee jaar 

ontwikkeld door het Netwerk Utrecht2040, de provincie Utrecht, de gemeenten Utrecht en 

Amersfoort en Natuur- en Milieufederatie Utrecht (NMU). De rapportage geeft, uitgedrukt in meer 

dan 100 indicatoren, de actuele kwaliteit weer van de woon, werk- en leefomgeving in de provincie 

Utrecht. Bij de productie van en communicatie over die vierde editie wil NMU met name ook de 

Utrechtse gemeenten nauw betrekken. 

Directeur Joris Hogenboom: “Doe mee en sluit je aan, zou mijn oproep aan de gemeenten zijn. Want 

hoe eerder en hoe meer zij bij de productie ervan betrokken zijn, des te meer kan de informatie die 

de Staat van Utrecht uiteindelijk te bieden zal hebben op hun wensen en behoeften worden 

afgestemd." 

 Klik hier voor het nieuwsbericht over de Staat van Utrecht 

 Klik hier voor een uitgebreid interview met directeur Joris Hogenboom en projectleider 

Jeannine van Bree van Natuur- en Milieufederatie Utrecht. 

 

Vermeulen kandidaat voor burgemeesterspost Zutphen 
De gemeenteraad van Zutphen heeft Annemieke Vermeulen voorgedragen 

als nieuwe burgemeester. De vertrouwenscommissie typeert de huidige 

burgemeester van Leusden en vice-voorzitter van de VNG afdeling Utrecht 

als “daadkrachtig, toegankelijk en zichtbaar, met een groot netwerk.” 

Vermeulen zelf verklaarde volgens RTV Utrecht “zeer verheugd te zijn met 

deze voordracht, in een prachtige historische stad met uitdagingen voor de 

toekomst.” Als minister Plasterk van Binnenlandse Zaken de voordracht 

overneemt, wordt Vermeulen vrijdag 23 december geïnstalleerd. 

 Klik hier voor het nieuwsbericht van de gemeente Zutphen 

 

 

Volg ons op Twitter en YouTube 
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. 

 

Op ons YouTube-kanaal vindt u onder andere meerdere videoverslagen en 

impressies van de Voor- en Najaarscongressen van de VNG  afdeling Utrecht.  
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