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Verslag Najaarscongres 2016 – Vitale democratie, doe er wat aan! 

‘Op weg naar een toekomstbestendige lokale democratie’ 
Het fundament van de democratie staat als 

een huis. “Maar zelfs een huis met een 

geweldig fundament heeft op zijn tijd 

onderhoud nodig”, aldus Jan van Zanen, 

burgemeester van Utrecht en voorzitter 

van de VNG op het Najaarscongres 2016 

van de VNG afdeling Utrecht. 

 

De toekomst van de democratie stond 

centraal in het plenaire deel van het 

Najaarscongres, dat deze keer werd 

gehouden in gastgemeente Utrechtse 

Heuvelrug. Daarvoor had burgemeester Frits Naafs de ruim 120 deelnemers in Cultuurhuis Doorn al 

welkom geheten, waarbij hij meteen een voorschot nam op het congresthema. “Waar is de inhoud 

gebleven in het politieke debat? Gaan we wat er in de VS is gebeurd ook hier krijgen? Past de 

democratie in zijn huidige vorm nog wel bij wat wij doen?” 

Jan van der Voet, interim-directeur van de landelijke VNG, wees onder andere op de 

Ontwikkelagenda Lokale Democratie 2017-2022, waarin wordt beschreven hoe gemeenten zelf vorm 

kunnen geven aan verdere democratische vernieuwing. De agenda is opgesteld door de werkgroep 

Democratie en Bestuur, onder voorzitterschap van Koos Janssen. “Het heeft een mooi resultaat 

opgeleverd.” 

Volgens Van Zanen ligt het zwaartepunt ook op lokaal niveau. “Wij moeten ervoor zorgen dat er 

gemeenschap is in gemeenten, in plaats van een onder- en bovenstroom.” In zijn reactie 

onderschreef Koos Janssen de visie van Van Zanen. “Sommigen preken de revolutie, maar daar hoort 

een slagveld bij en daar houden wij niet van. De kunst is wel om ervoor te zorgen dat iedereen op het 

democratisch speelveld komt. Want anders wordt het alsnog een slagveld. We moeten daarom de 

samenleving ingaan en haar laten ervaren dat ze ertoe doet.” 

 

Controle is belangrijk 

Klaartje Peters is zelfstandig onderzoeker, publicist en bijzonder 

hoogleraar lokaal en regionaal bestuur aan de Universiteit van Maastricht. 

Zij wees op het belang van de controlerende taak van de gemeenteraad. 

“Controleren lijkt in strijd te zijn met bevlogenheid en inspiratie. Maar dat 

is een onterechte tegenstelling. Controleren is een zaak van iedereen.” 

Zij is het eens met Bas Denters, bijzonder hoogleraar bestuurskunde aan 

de Universiteit Twente, die vindt dat er meer pluriformiteit moet zijn in 

verantwoordingsarrangementen. “Daar moet veel meer mee 

geëxperimenteerd worden.” 
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Volgens Marc Chavannes, correspondent Politiek voor De 

Correspondent, is de hamvraag hoe bij de bevolking de boosheid en het 

gevoel niet te worden vertegenwoordigd kunnen worden 

weggenomen. “Mensen mogen meer verwachten van het lokaal 

bestuur. Als laboranten van de lokale democratie heeft u als taak ons te 

boeien.” 

Daarnaast pleitte Chavannes nadrukkelijk voor een versterking van de 

lokale journalistiek. Want die leidt steeds meer een kwijnend bestaan 

of is zelfs al van het mediaterrein verdwenen. “Biedt bijvoorbeeld 

financiële ondersteuning aan stichtingen, die onafhankelijke en 

kritische verslaggeving over lokale democratie mogelijk maken, al dan 

niet in digitale vorm. Het is de taak van gemeenten en provincies om 

daar mee aan de slag te gaan.” 

 Klik hier voor het volledige journalistieke verslag van het Najaarscongres 2016. 

 Klik hier voor het videoverslag op ons YouTube-kanaal. 

 

Koos Janssen benoemd tot erebestuurslid VNG Utrecht  
Bij zijn afscheid als voorzitter van de VNG afdeling Utrecht is Koos 

Janssen door het bestuur benoemd tot erebestuurslid. De bijbehorende 

trofee is ter gelegenheid van zijn vertrek omgedoopt tot Koos Janssen 

Trofee. 

Janssen nam formeel afscheid als voorzitter tijdens de Algemene 

Ledenvergadering van vrijdag 11 november 2016. Zijn opvolger is 

Annemieke Vermeulen, burgemeester van Leusden. Zij blijft voorzitter 

tot haar vertrek naar de gemeente Zutphen op 23 december 2016. 

Janssen is benoemd tot erelid “uit erkentelijkheid voor de wijze waarop 

hij zich bijna 12 jaar met passie en deskundigheid heeft ingezet voor de 

VNG afdeling Utrecht”, zo laat het bestuur weten.  

In zijn dankwoord verklaarde Janssen dat met buitengewoon veel plezier 

te hebben gedaan. “Ik kijk terug op een mooie tijd, met inspirerende 

bijeenkomsten en goede gesprekken.” 

 

Nieuwe bestuursleden 

Tijdens de ledenvergaderingen werden twee nieuwe bestuursleden benoemd. Rick Beukers, 

gemeenteraadslid in Bunschoten-Spakenburg, vervult de vacature die ontstond na het vertrek van 

Iris de Liefde. Koos Janssen wordt als bestuurslid opgevolgd door Maarten Divendal, burgemeester 

van De Ronde Venen.  

Drie nieuwe vacatures hebben zich inmiddels aangediend. Deze zijn het gevolg van het feit dat 

voorzitter Annemieke Vermeulen per 23 december 2016 burgemeester wordt van de gemeente 

Zutphen en Jeroen van Delden per 1 januari 2017 in dienst treedt als gemeentesecretaris van Ede.  

Daarnaast is Rob Zakee sinds 25 november niet langer wethouder van Bunnik en dus ook geen 

bestuurslid meer.  

Zodra het bestuur weer compleet is zal het uit zijn midden een nieuwe voorzitter en vicevoorzitter 

aanwijzen. Dat gebeurt naar verwachting in februari volgend jaar. 

 Klik hier voor het formele verslag van de Algemene Ledenvergadering 

mailto:secretariaat@vngutrecht.nl
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Koos Janssen: Burger herkent zich te weinig in het politieke stelsel  
De toekomst van de democratie is in het geding op het moment dat inwoners zich onvoldoende 

vertegenwoordigd voelen. "De burger herkent zich te weinig in het politieke stelsel. En dus moeten wij 

alles op alles zetten om de verbinding weer te versterken." Dat stelt voorzitter Koos Janssen van de 

VNG afdeling Utrecht in zijn afscheidsinterview met vngutrecht.nl. 

 

Koos Janssen nam op het Najaarscongres van 11 

november 2016 afscheid als voorzitter van de VNG 

afdeling Utrecht. Die bijeenkomst stond geheel in het 

teken staat van de toekomst van het lokaal openbaar 

bestuur. Of, zoals Janssen het zelf omschrijft: de 

moderne democratie.  

“Hoe doen wij zo goed mogelijk recht aan de belangen 

en standpunten van raad en inwoners? Voor mij is dat 

het belangrijkste vraagstuk. Problemen ontstaan waar 

inwoners zich onvoldoende vertegenwoordigd voelen. 

En dat is op dit moment het geval. De burger herkent 

zich te weinig in het politieke stelsel. Dus moeten wij 

alles op alles zetten om de verbinding weer te 

versterken. Daar zal iedereen zijn steentje aan bij 

moeten dragen. We moeten met elkaar in kleine 

stapjes het democratisch bestel vooruitbrengen. Want 

dat is van wezenlijk belang voor het gewone leven. Het 

heeft een grote prioriteit: het gaat hier wel om onze 

plicht en de vervulling van onze wens om het zo goed 

mogelijk te doen voor onze lokale samenleving.” 

 

Geen standpunten 

Onder voorzitterschap van Janssen richtte de VNG afdeling Utrecht zich enerzijds op discussie met en 

anderzijds op inspiratie van haar leden. “We hebben er nadrukkelijk voor gekozen geen standpunten 

in te nemen. Dat moet iedereen maar vanuit de eigen gemeente en via de landelijke VNG doen.” 

Inspiratie probeerde de vereniging haar leden te geven door onderwerpen aan te reiken als 

vertrouwen, integriteit, framing of de toekomst van de democratie. “Steeds met als achterliggende 

vraag: hoe breng je elkaar in het werk, in het functioneren steeds weer een stapje verder? Hoe 

onderhoud je je kennis en vaardigheden en hoe breid je die uit?” 

Janssen is ervan overtuigd dat de wijze waarop een bestuurder met zijn omgeving communiceert van 

doorslaggevende betekenis is voor de vraag of hij of zij de gestelde doelen haalt. “Doe je het op de 

verkeerde manier, heb je niet de juiste vaardigheden? Dan red je het dus niet. Zelfs niet als de 

inhoud klopt. De verpakking van de boodschap, de manier waarop je acteert en communiceert, de 

houding en het gedrag zijn enorm belangrijk geworden. Het is daarmee van groot belang om door te 

krijgen hoe die mechanismen werken. En dat hebben wij zoveel mogelijk onder de aandacht van 

onze leden willen brengen.” 

 Klik hier voor het afscheidsinterview met Koos Janssen op onze website. 
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Tijdelijke bouwvergunning als wapen tegen leegstand agrarische gebouwen 
Veel vrijkomende agrarische gebouwen (VAB) zorgen voor 

problemen omdat ze leeg blijven staan. De vraag is of en 

in hoeverre de nieuwe Omgevingswet hierin soelaas kan 

bieden. Daarin is immers de mogelijkheid gecreëerd om 

voor een lange periode, bijvoorbeeld 30 jaar, een 

bouwvergunning te verlenen. De VNG wil inventariseren 

welke kansen dit kan bieden voor de aanpak van 

agrarische leegstand en is daarom op zoek naar concrete 

projecten. Gemeenten die binnenkort één of meer 

nieuwe agrarische stallen willen vergunnen terwijl deze niet binnen het huidige bestemmingsplan 

passen, worden opgeroepen zich met hun project te melden. 

 Klik hier voor meer informatie 

 

Omgevingswet houdt gemoederen in provincie Utrecht bezig 
De Omgevingswet leeft in de provincie Utrecht. Die 

conclusie kan worden getrokken uit de hoge opkomst 

bij de eerste editie van de Utrechtse 

Omgevingswetdag. Ruim 220 deelnemers kwamen op 

24 november 2016 naar het provinciehuis, om kennis 

en inzichten met elkaar te delen over de invoering van 

de Omgevingswet. Volgens de provincie toont dit hoge 

aantal aan dat er vanuit de hele provincie behoefte is 

aan samenwerking rondom dit thema. De Omgevingswet, die per 1 januari 2019 wordt ingevoerd, is 

de grootste wetsherziening sinds de Grondwet en mondt uit in één wet voor de gehele fysieke 

leefomgeving. Voorwaarde voor succes is dat de verschillende overheden en sectoren elkaar weten 

te vinden. 

 Klik hier voor meer informatie. 

 

Jeroen van Delden verruilt IJsselstein voor Ede 
Jeroen van Delden, gemeentesecretaris van IJsselstein en algemeen 

directeur van UW Samenwerking (de ambtelijke samenwerking tussen 

Montfoort en IJsselstein) treedt op 1 januari 2017 in dienst bij de 

gemeente Ede. Daarmee komt ook een eind aan zijn lidmaatschap van het 

bestuur van de VNG afdeling Utrecht. Van Delden trad in mei 2008 aan als 

gemeentesecretaris in IJsselstein. Als gemeentesecretaris van Ede geeft hij 

straks leiding aan de organisatie van een gemeente met meer dan 100.000 

inwoners. Jeroen van Delden werd in het Najaarscongres van 2015 

benoemd in het bestuur van de VNG afdeling Utrecht. Wie hem gaat 

opvolgen is nog niet bekend. 

 Klik hier voor meer informatie. 

 

 

mailto:secretariaat@vngutrecht.nl
http://www.vngutrecht.nl/nieuws/nieuwsbericht/onderzoek-naar-effect-van-tijdelijke-vergunning-op-leegstand-agrarische-gebouwen.html
http://www.vngutrecht.nl/nieuws/nieuwsbericht/omgevingswet-houdt-gemoederen-in-provincie-utrecht-bezig.html
http://www.vngutrecht.nl/nieuws/nieuwsbericht/jeroen-van-delden-verruilt-ijsselstein-voor-ede.html


  
 
 

 

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. 

 

 

 

Rob Zakee stapt op als wethouder Bunnik 
In de raadsvergadering van 25 november 2016 is Rob Zakee onverwacht per 

direct opgestapt als wethouder van Bunnik. Daarmee komt ook zijn 

lidmaatschap van het bestuur van de VNG afdeling Utrecht tot een einde. 

Zakee werd in april 2014 benoemd tot wethouder van Perspectief '21, een 

lijstverbinding van PvdA en GroenLinks. Tijdens het Najaarscongres in 

november 2014 stemde de Algemene Ledenraad van de VNG afdeling Utrecht 

in met zijn benoeming tot bestuurslid. 

Bij zijn vertrek verklaarde Zakee: “Het verschil waarmee ik kijk naar een aantal 

in mijn ogen essentiële zaken, de wijze van besturen van een kleine gemeente 

en de andersoortige manier waarop dit hier in de genen zit, is te groot. Ik heb daarom besloten om 

met onmiddellijke ingang mijn wethouderschap te beëindigen.” 

In een tweet liet voorzitter Annemieke Vermeulen van de VNG afdeling Utrecht weten het besluit om 

op te stappen te betreuren. “Wat ontzettend jammer dat Rob Zakee zo onverwacht opstapt! Is een 

waardevol bestuurslid van de VNG afdeling Utrecht en een prettig en warm mens!” 

 Klik hier voor meer informatie. 

 Klik hier voor het interview dat vngutrecht.nl in 2014 met Rob Zakee had, naar aanleiding van 

zijn toetreden tot het bestuur van de VNG afdeling Utrecht. 

 

VNG Utrecht stelt data Voor- en Najaarscongres 2017 vast 
De VNG afdeling Utrecht heeft de data vastgesteld van 

het Voorjaars- en het Najaarscongres in 2017. Dan zullen 

ook Algemene Ledenvergaderingen worden gehouden. 

Het Voorjaarscongres vindt plaats op vrijdag 19 mei 

2017. Het Najaarscongres wordt gehouden op vrijdag 17 

november 2017. De bijeenkomsten beginnen om 09.30 

uur (inloop vanaf 09.00 uur) en worden besloten met 

een lunchbuffet (tot circa 13.30 uur, genoemde tijden 

onder voorbehoud). Meer informatie over 

gastgemeente en programma volgen zo snel mogelijk via onze website. De data kunt u echter nu al 

reserveren. 

 

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 is het videoverslag van het Najaarscongres 2016 

gepubliceerd. Het Najaarscongres werd op vrijdag 11 november 2016 gehouden in 

Utrechtse Heuvelrug en stond deze keer in het teken van 'Vitale democratie, doe er 

wat aan!'.  Daarnaast markeerde de bijeenkomst het afscheid van Koos Janssen als voorzitter van de 

VNG Afdeling Utrecht. Klik hier voor het videoverslag. 
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