Nieuw op vngutrecht.nl – december 2016
Nieuwe bestuursleden hechten aan platformfunctie VNG afdeling Utrecht
De een zet in op een verdere versterking van de samenwerking. De ander wil
met name ook de jongere bestuurders erbij betrekken. Op vngutrecht.nl
vindt u een korte kennismaking met de twee nieuwe bestuursleden van de
VNG afdeling Utrecht: Maarten Divendal, burgemeester van De Ronde
Venen, en Rick Beukers, gemeenteraadslid in Bunschoten-Spakenburg.
Beiden werden benoemd tijdens de algemene ledenvergadering van 11
november 2016.
Als bestuurslid van de VNG afdeling Utrecht zet Divendal vooral in op het
versterken van de netwerkfunctie van de vereniging. “Gemeentegrenzen
zijn historisch bepaald, maar voor bewoners lang
Maarten Divendal
niet altijd even logisch. Zoals ze vanuit
maatschappelijk, sociaal en economisch perspectief ook niet altijd even
relevant hoeven te zijn. Dat maakt samenwerking tussen gemeenten maar
ook tussen provincies van groot belang.”
Beukers op zijn beurt wil onder andere raadsleden in het algemeen en de
jongere generaties in het bijzonder meer bij de VNG afdeling Utrecht
betrekken. “Het lijkt me interessant om te bezien of we via de social media,
en dan vooral ook via Facebook, de bijeenkomsten van de VNG afdeling
Utrecht bij een nog breder publiek onder de aandacht kunnen brengen.”
Rick Beukers
 Klik hier voor het interview met de nieuwe bestuursleden.

Maarten Divendal nieuwe voorzitter VNG Afdeling Utrecht
In zijn vergadering van vrijdag 16 december 2016 heeft het dagelijks bestuur van de VNG afdeling
Utrecht besloten Maarten Divendal aan te wijzen als nieuwe voorzitter. Maarten Divendal is
burgemeester van De Ronde Venen en werd tijdens het Najaarscongres van 11 november
gekozen tot bestuurslid van de VNG afdeling Utrecht. Hij volgt als voorzitter burgemeester
Annemieke Vermeulen van Leusden op, die per 23 december aantreedt als burgemeester van
Zutphen.

Burgemeester Lopik stapt over naar Ronald McDonald Kinderfonds



Renate Westerlaken-Loos (CDA) vertrekt na 9 jaar als burgemeester van de
gemeente Lopik. Dat heeft de gemeente vandaag bekend gemaakt. Op 1 maart
2017 treedt Westerlaken aan als directeur/bestuurder van het Ronald McDonald
Kinderfonds. De burgemeester stelt in een schriftelijke verklaring op de
gemeentelijke website dat het geen makkelijke beslissing is geweest. "Ik heb het
altijd heel erg naar mijn zin gehad. Echter, werken voor het Kinderfonds is een
kans die ik niet voorbij kan laten gaan.”
Klik hier voor meer informatie.

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 afdeling Utrecht zoekt wethouder als nieuw bestuurslid
Het bestuur van de VNG afdeling Utrecht heeft op dit
moment een vacature en is daarom op zoek naar een
nieuw bestuurslid. Wij zoeken een wethouder die bereid is
zich enthousiast en betrokken in te zetten voor de afdeling.
Kandidaten moeten in de gelegenheid zijn zes
bestuursvergaderingen per jaar (op vrijdagmorgen op
wisselende locaties in de provincie) alsmede het voor- en
najaarscongres, bij te wonen. Zij dienen verder bereid te
zijn en actieve bijdrage te leveren aan uiteenlopende
activiteiten van de vereniging, en een duidelijke visie te hebben op de uitvoering van de kerntaken
van de vereniging.
 Klik hier voor meer informatie over de vacature.

Gezocht: afgevaardigde NUZO Raad
Het bestuur van de VNG afdeling Utrecht roept
burgemeesters en wethouders op zich te melden voor de
post van afgevaardigde voor de NUZO Raad. Met het vertrek
van Koos Janssen als voorzitter van de VNG afdeling Utrecht
kwam namelijk ook een einde aan zijn lidmaatschap van de
NUZO Raad. Het NUZO (Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen)
stelt zich ten doel de kwaliteit van leven van kwetsbare
ouderen in de brede NUZO-regio te stimuleren en te verbeteren. De VNG afdeling Utrecht wil een
burgemeester of wethouder als afgevaardigde in de NUZO Raad hebben die affiniteit met ouderen en
ouderenbeleid heeft en die continuïteit kan bieden. Een belangrijke taak van de Raad is het leggen
van verbinding tussen het ouderenperspectief vanuit het NUZO naar de gemeenten in het
verzorgingsgebied van het NUZO. Dat gebied betreft de 26 gemeenten in de provincie Utrecht en
circa 15 Gelderse gemeenten (Rivierenland en Noord-Veluwe).
 Klik hier voor meer informatie.

Vacatures in VNG-commissie Europa en Internationaal
De landelijke VNG zoekt kandidaten voor twee vacatures in de vaste
beleidscommissie Europa & Internationaal (commissie E&I). Vanwege
aanvullende benoemingsregels vanuit de Europese Unie en de Raad
van Europa en de urgentie van een aantal Europese dossiers kan de
invulling van deze vacatures niet wachten op de reguliere
vacatureronde richting de Algemene Ledenvergadering van de VNG op
14 juni 2017.
 Klik hier voor meer informatie.

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.
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Voorjaarscongres 2017: Raadslid in de schijnwerper
Het voorjaarscongres van de VNG afdeling Utrecht
wordt gehouden op vrijdag 19 mei 2016.
Gastgemeente is Bunschoten.
De bijeenkomst heeft als werktitel meegekregen: ‘Het
raadslid in de schijnwerper’. Centraal staat de invulling
van het raadslidmaatschap. Hoe krijg je mensen
enthousiast voor het raadslidmaatschap? Hoe hou je
het leuk? Wat heb je zelf gemist bij de start als
raadslid? Een kleine werkgroep uit het bestuur is belast
met de voorbereiding van het congres. Ideeën over de opzet zijn van harte welkom, via het emailadres secretariaat@vngutrecht.nl .
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 volgen zo snel mogelijk via onze website. De
data kunt u echter nu al reserveren.

Op weg naar een verbindend 2017
“Het openbaar bestuur moet alles op alles zetten om de verbinding met
de burger weer te versterken.” Dat zei Koos Janssen bij zijn afscheid als
voorzitter van de VNG afdeling Utrecht.
Het bestuur wenst u een mooie Kerst en een verbindend 2017.
Het secretariaat van de VNG Afdeling Utrecht is gesloten van dinsdag 20
december 2016 tot dinsdag 3 januari 2017.

Op ons YouTube-kanaal is behalve het videoverslag van het Najaarscongres 2016
ook een speciale video rond het afscheid van Koos Janssen als voorzitter van de
VNG afdeling Utrecht 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!'
 Klik hier voor de afscheidsvideo voor Koos Janssen.
 Klik hier voor het videoverslag van het Najaarscongres 2016.
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