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Voorjaarscongres 2017: Raadslid in de schijnwerper
Het voorjaarscongres van de VNG afdeling Utrecht
wordt gehouden op vrijdag 19 mei 2017.
Gastgemeente is Bunschoten. Als congreslocatie
dient de accommodatie van SV Spakenburg.
De bijeenkomst heeft als titel meegekregen: ‘Het
raadslid in de schijnwerper - Op weg naar de
verkiezingen in 2018’. Het congres staat
grotendeels in het teken van het
raadslidmaatschap, met onder meer een bijdrage van John Bijl (bekend als Mystery Burger van
Binnenlands Bestuur). Het programma is voor àlle bestuurders interessant.
Het Voorjaarscongres begint om 09.30 uur (inloop vanaf 09.00 uur) en wordt besloten met een
lunchbuffet (tot circa 13.45 uur). De gemeente Bunschoten biedt u aansluitend een interessant
middagprogramma aan. Onder leiding van een enthousiaste gids kunt u een rondwandeling maken
door het cultuur-historische centrum van Spakenburg en u laten imponeren door de museumhaven
en de nog altijd in gebruik zijnde botterwerf.
Meer informatie volgt zo snel mogelijk via onze website, de volgende nieuwsbrief en de uitnodiging.
Inschrijven is nu al mogelijk.
• Klik hier voor het agendapunt op onze website.
• Klik hier voor uw inschrijving.

Jorrit Eijbersen treedt toe tot bestuur VNG afdeling Utrecht
In de bestuursvergadering van 31 maart 2017 is besloten om Jorrit Eijbersen,
wethouder van Bunnik, voor te dragen als nieuw bestuurslid. Zijn benoeming zal
tijdens het Voorjaarscongres van vrijdag 19 mei aan de algemene ledenvergadering
worden voorgelegd. Met de toetreding van Eijbersen is het afdelingsbestuur weer
compleet.

Marieke Overduin vertegenwoordigt VNG afdeling Utrecht in NUZO Raad
In dezelfde vergadering is Marieke Overduin, wethouder van Veenendaal,
aangewezen als vertegenwoordiger van de VNG afdeling Utrecht in de NUZO Raad.
Zij is opvolger van Koos Janssen, burgemeester van Zeist, die na zijn vertrek als
voorzitter van de VNG afdeling Utrecht, ook zijn positie bij het NUZO beschikbaar
stelde.

Editie 2017 van Staat van Utrecht gelanceerd
De provincie Utrecht en haar gemeenten krijgen goede cijfers in de
nieuwe editie van de Staat van Utrecht. Wel dient zich op het gebied
van woonbeleid, economie, gezondheid en mobiliteit een aantal
uitdagingen aan. De Staat van Utrecht 2017 werd tijdens een
feestelijke bijeenkomst bij het RIVM in De Bilt formeel gelanceerd. In
de uitgave worden de economische, sociale en fysieke kenmerken van
het leefklimaat in de provincie in kaart gebracht en diverse
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maatschappelijke uitdagingen gesignaleerd. De Staat van Utrecht is een initiatief van de provincie
Utrecht en werd tot stand gebracht in nauwe samenwerking met de gemeente Utrecht, het Netwerk
Utrecht2040 en de Natuur en Milieufederatie Utrecht.
• Klik hier voor meer informatie.

Samen werken aan toekomstperspectief Groene Hart
Afgelopen maand hebben ondernemers, inwoners,
ambtenaren en bestuurders samen gewerkt aan een
nieuw toekomstperspectief voor het Groene Hart. Dat
gebeurde onder andere in de vorm een zogeheten
werkplaatsbijeenkomst. Circa tachtig deelnemers hadden
zich daartoe op 8 maart in Boskoop verzameld.
Gemeentelijke bestuurders wezen bij die gelegenheid op
de bijzondere karakteristiek van het gebied, met cultuur,
veel recreatiewater en prachtige streekproducten. De
economie moet zich kunnen ontwikkelen, maar de ruimtelijke kwaliteit is net zo goed een
vestigingsfactor.
• Klik hier voor meer informatie.

Petra Doornenbal: gemeentelijke samenwerking is broodnodig
Met de toetreding van burgemeester Petra Doornenbal van
Renswoude tot haar bestuur krijgt de VNG afdeling Utrecht er
een echte netwerker bij. Doornenbal hoopt zich in te kunnen
zetten voor het nog beter uitwisselen van kennis en
ervaringen tussen gemeenten. “We moeten niet iedere keer
zelf het wiel proberen uit te vinden. In andere gemeenten is
ook veel gaande en wordt de nodige kennis en ervaring
opgedaan. Die kunnen we veel meer met elkaar uitwisselen.
Die kruisbestuiving wil ik graag helpen bevorderen.”
• Klik hier voor het interview.

VNG Utrecht zoekt gastgemeente Najaarscongres 2017
De VNG afdeling Utrecht roept gemeenten op zich te
melden als gastheer van het Najaarscongres 2017, dat
wordt gehouden op vrijdag 17 november 2017. De rol van
gastgemeente biedt bij uitstek de kans om de leden van
de VNG afdeling Utrecht te ontvangen en tegelijkertijd de
kwaliteiten van de eigen gemeente onder de aandacht te
brengen. De congressen van de VNG afdeling Utrecht
trekken gemiddeld rond de 100 bezoekers. Deelnemers
zijn burgemeesters, wethouders, raadsleden,
gemeentesecretarissen en griffiers uit alle 26 gemeenten van de provincie Utrecht.
• Wilt u gastheer zijn van het Najaarscongres 2017? Neem dan contact op met Pim Bannink,
ambtelijk secretaris van de VNG afdeling Utrecht: 030-6071301 of p.bannink@vngutrecht.nl.
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