
  
 
 

 

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 – februari 2017 
 

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. 

 Klik hier voor het agendapunt op onze website. 

 

De Bilt draagt Sjoerd Potters voor als nieuwe burgemeester 
 De gemeenteraad van De Bilt heeft Sjoerd Potters 

voorgedragen als nieuwe burgemeester. Potters (43) is 

momenteel lid van de Tweede Kamer voor de VVD. In een 

verklaring stelt de raad in Sjoerd Potters een krachtige, 

gedreven en betrokken persoonlijkheid te zien. "Hij is 

bevlogen, resultaatgericht en heeft laten zien een echte 

verbinder te zijn. Hij toont zich zeer betrokken bij de 

ontwikkelingen in het maatschappelijk krachtenveld en bij 

de uitdagingen waar de organisatie voor staat. Hij is communicatief sterk en is zeer benaderbaar." De 

gemeenteraad hoopt dat Potters per 4 april 2017 als nieuwe burgemeester van De Bilt kan worden 

benoemd. Hij volgt in die functie Bas Verkerk op, die werd aangesteld als waarnemend burgemeester 

na het vertrek van Arjen Gerritsen naar Almelo. 

 Klik hier voor meer informatie. 

 

Polman volgt Wallage op als voorzitter Raad voor het openbaar bestuur 
Han Polman, commissaris van de Koning in de provincie Zeeland 

wordt de nieuwe voorzitter van de Raad voor het openbaar 

bestuur (Rob). Hij volgt Jacques Wallage op die op 29 juni afscheid 

neemt na 8 jaar voorzitterschap. Dat heeft de ministerraad 

besloten. De Rob adviseert over de inrichting en het functioneren 

van de overheid en is onafhankelijk. De benoeming gaat in per 1 

juli 2017 en geldt voor een periode van vier jaar. Het 

voorzitterschap van de Rob is een nevenfunctie.  

 Klik hier voor meer informatie. 
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Raadsleden kunnen veel bijdragen aan lokale nieuwsvoorziening 
Raadsleden kunnen allerlei instrumenten inzetten om de lokale 

nieuwsvoorziening te bevorderen. Het is ook belangrijk dat ze dat 

doen, want een goede informatie- en nieuwsvoorziening over de 

overheid is een randvoorwaarde voor een goed functionerende 

democratie. Dat stelde minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties bij de publicatie van de Handreiking lokale media 

en informatievoorziening. De handreiking was al aangekondigd in de 

voortgangsrapportage van de Agenda Lokale Democratie. 

 Klik hier voor meer informatie. 

 

Lancering Staat van Utrecht 2017 
Op donderdag 30 maart 2017 wordt tijdens een bijeenkomst bij het 

RIVM in Bilthoven een nieuwe editie van de Staat van Utrecht 

gepresenteerd. De Staat van Utrecht geeft inzicht in uiteenlopende 

sociale, economische en maatschappelijke ontwikkelingen in de 

provincie Utrecht, bijvoorbeeld rond thema’s als arbeidsmarkt, 

verkeer en vervoer en milieubeleid. De Staat van Utrecht wordt 

samengesteld door de provincie Utrecht, de gemeente Utrecht en 

het Netwerk Utrecht2040. Deelnemers aan de bijeenkomst krijgen 

een digitale tour door de publicatie en worden geïnformeerd over 

de uitdagingen en ontwikkelingen die de provincie te wachten 

staan. 

 Klik hier voor meer informatie. 

 

Gert Boeve benoemd tot directeur Regio FoodValley 
Gert Boeve (40) is op 10 februari aangetreden als directeur van 

Regio FoodValley. Hij is de opvolger van Johan Janssen, die per 

1 februari is gestopt met zijn werkzaamheden. In de FoodValley 

regio werken ondernemers, onderwijs/onderzoek en overheid 

nauw samen in de Triple Helix FoodValley regio. Als directeur is 

Boeve onder andere eindverantwoordelijk voor de 

intergemeentelijke samenwerking van acht gemeenten 

(Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, 

Veenendaal en Wageningen) op de terreinen economie, werkgelegenheid, ruimtelijke ontwikkeling, 

wonen en mobiliteit. Boeve was van 2008 tot 2013 wethouder Economische Zaken in de gemeente 

Amersfoort. 

 Klik hier voor meer informatie. 

 

Volg ons op Twitter 
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. 

Omslag Staat van Utrecht, 

editie 2014 
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