
  
 
 

 

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 – januari 2017 
 

Annemieke Vermeulen rekent op vitaliteit lokale samenleving 
Als gemeenten veel meer aan de plaatselijke bevolking overlaten neemt 

de vitaliteit van de lokale samenleving enorm toe. Dat is misschien wel 

de belangrijkste les die burgemeester Annemieke Vermeulen in Leusden 

heeft geleerd en die zij nu meeneemt naar haar nieuwe standplaats 

Zutphen. Eind 2016 kwam het bericht dat Annemieke Vermeulen was 

voorgedragen als burgemeester van Zutphen. Met haar benoeming, per 

23 december 2016, kwam ook meteen een einde aan een kortstondig 

bestaan als voorzitter van de VNG afdeling Utrecht. “Zo gaat dat nu 

eenmaal in het openbaar bestuur”, aldus Vermeulen in een 

afscheidsinterview met vngutrecht.nl. “Op enig moment komt het besef 

dat je kansen toenemen. Maar definitief weet je het pas een paar 

minuten voordat de hele wereld het weet.” 

 Klik hier voor het hele interview met Annemieke Vermeulen. 

 

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 e-mailadres secretariaat@vngutrecht.nl . 

Het Voorjaarscongres begint om 09.30 uur (inloop vanaf 09.00 uur) en wordt besloten met een 

lunchbuffet (tot circa 13.30 uur, genoemde tijden onder voorbehoud). Meer informatie volgt zo snel 

mogelijk via onze website. De datum kunt u nu al reserveren. 

 

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. 
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Simone van der Marck voorgedragen voor bestuur VNG Utrecht 
Het bestuur van de VNG afdeling Utrecht draagt gemeentesecretaris 

Simone van der Marck van Woudenberg voor als bestuurslid. Van der 

Marck vervangt Jeroen van Delden, die per 1 januari secretaris van Ede 

is geworden; hij was secretaris van IJsselstein. Door zijn vertrek kwam 

het bestuurslidmaatschap automatisch te vervallen. De benoeming 

vindt plaats op de algemene ledenvergadering, die wordt gehouden 

tijdens het Voorjaarscongres van 19 mei aanstaande. Simone van der 

Marck studeerde bestuurskunde aan de Universiteit Twente en is sinds 

2008 gemeentesecretaris van Woudenberg. 

 

Mirjam Maasdam-Hoevers voorgedragen als opvolger gedeputeerde Bart Krol 
De CDA-fractie in Provinciale Staten van Utrecht heeft Mirjam Maasdam-

Hoevers unaniem voorgedragen als nieuwe gedeputeerde van de provincie 

Utrecht. Als Provinciale Staten ermee instemt, volgt zij per 13 maart 2017 Bart 

Krol op, die na 10 jaar de provincie gaat verlaten om aan de slag te gaan bij 

Common Eye. 

Dit meldt de provincie Utrecht op haar website. Mirjam Maasdam is 49 jaar en 

woont in Zeist. Ze was in 2015 lijsttrekker bij de provinciale Statenverkiezingen 

en is nu fractievoorzitter. In het dagelijkse leven is ze werkzaam bij 

Zorgverzekeraars Nederland in Zeist. 

 Klik hier voor meer informatie. 

 

Gezocht: afgevaardigde NUZO Raad 
Het bestuur van de VNG afdeling Utrecht roept 

burgemeesters en wethouders op zich kandidaat te stellen 

als afgevaardigde van de afdeling 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. 

 

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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