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Nieuw op vngutrecht.nl – mei 2017 
 

Aanmelden Voorjaarscongres 2017 nog steeds mogelijk! 
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’. Hoewel de titel wellicht 

anders doet vermoeden, is het congres voor àlle 

gemeentebestuurders, secretarissen en griffiers 

interessant. Hoe krijg je mensen enthousiast voor het raadslidmaatschap? Hoe hou je het leuk? Wat 

heb je zelf gemist bij de start als raadslid? Hoe gaat het bestuurlijk samenspel? Wat betekent dit alles 

in een veranderende samenleving? 

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 cultuurhistorische 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. Inschrijven is nog steeds 

mogelijk. 

• Klik hier voor de congrespagina’s.  

• Klik hier voor uw aanmelding. 

 

Inspiratiesessie Staat van Utrecht 
Op donderdag 1 juni 2017, van 19.00 tot 22.00 uur, houden de 

VNG afdeling Utrecht en het Netwerk Utrecht2040 in het 

Stadshuis van de gemeente Nieuwegein een 

inspiratiebijeenkomst over de nieuwe editie van de Staat van 

Utrecht. De Staat van Utrecht is een digitale, regionale 

kennisbron bedoeld om maatschappelijke vraagstukken 

binnen de provincie te kunnen signaleren en agenderen. De 

meest recente editie werd op 30 maart 2017 gepresenteerd.  

De publicatie geeft een actueel beeld van hoe we ervoor staan in de provincie 

Utrecht en biedt daarmee interessante inzichten. Bijvoorbeeld een overzicht van 

diverse indicatoren, die te gebruiken zijn als benchmark, de politieke agenda 

kunnen voeden, belangrijke input leveren voor het vormgeven van beleid en 

helpen bij het (gezamenlijk) oppakken van maatschappelijke opgaven en 

urgenties. Te denken valt aan indicatoren als: werk en inkomen, gezondheid en 

sport, mobiliteit, economie, onderwijs, milieu, water en duurzaamheid. 

Tijdens de inspiratiesessie kijken we samen naar de inhoud van de nieuwe Staat van Utrecht en 

welke relevante opgaven daaruit voor uw gemeente gedestilleerd kunnen worden. Daarnaast doet u 

de nodige inspiratie op hoe u de Staat van Utrecht in uw eigen gemeente kunt gebruiken en inzetten. 

Welke dilemma’s spelen er? En welke speerpunten kunt of moet u meenemen, bijvoorbeeld in uw 
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eigen verkiezingsprogramma of gemeentebegroting? Daarmee is de bijeenkomst niet alleen voor 

raadsleden de moeite waard, maar zeker ook voor anderen binnen het gemeentebestuur! Deze 

bijeenkomst gaat inhoudelijk verder dan de workshop tijdens het komende Voorjaarscongres (zie 

hieronder). 
• Klik hier voor meer informatie over de bijeenkomst. 

• Klik hier voor uw inschrijving. 

• Wilt u nu alvast meer weten over de Staat van Utrecht? De volledige Staat van Utrecht vindt 

u op de geheel vernieuwde website: www.staatvanutrecht.nl. 

 

John Bijl: wil ontbreekt om echt te investeren in lokale democratie 
De titel van het Voorjaarscongres 2017 van de VNG afdeling Utrecht, 

Raadslid in de schijnwerper, is John Bijl uit het hart gegrepen. “Dat is 

precies wat we nodig hebben: meer aandacht voor de rol en positie van 

het gemeenteraadslid. Want raadsleden zijn op dit moment zonder 

uitzondering onderbetaald en overbelast.” 

John Bijl (directeur van het Rotterdamse Periklesinstituut, columnist van 

Binnenlands Bestuur) is keynote speaker tijdens het Voorjaarscongres. 

Meer dan 300 gemeenteraden heeft hij inmiddels zien vergaderen. Zijn 

conclusie gaat geen krantenkoppen maken, weet hij zelf. "Zeker, het kan 

absoluut beter. Maar zo slecht als sommigen willen doen geloven staat de 

lokale democratie er nou ook weer niet voor." 

Toch is er nog voldoende ruimte voor verbetering. Gemeenteraden moeten volgens Bijl veel meer de 

eigen rol en positie durven claimen. “De gemeenteraad bepaalt de koers en het college voert uit. Zo 

simpel is het. De griffier is er om te voorkomen dat de raad door collegestukken wordt overspoeld. 

En het college moet ervoor waken de politieke discussie te manipuleren. Wat dat betreft denk ik 

weleens dat we de dualisering niet hardhandig genoeg hebben doorgevoerd. Politieke bestuurders 

zijn niet nederig genoeg. Ik maak het zelden mee dat een wethouder zegt: vertelt u het maar, 

gemeenteraad. Terwijl juist die opstelling de lokale democratie ten goede zou komen.”  

• Klik hier voor het interview met John Bijl. 

 

Voorjaarscongres biedt drie workshops  
Tijdens het voorjaarscongres kunt u diverse workshops bijwonen.. De workshop 

‘de rollen van het raadslid’ wordt verzorgd door Gerben Karssenberg, 

gemeentesecretaris van Wijk bij Duurstede en raadslid in Arnhem. Hij gaat in op 

de vraag welke verschillende rollen een raadslid kan innemen. Heb je naast je rol 

voor kaderstelling, controle en volksvertegenwoordiger ook een rol als 

verbinder? Ga je niet teveel op de stoel van het college zitten? Hoe stel je je als 

raadslid op in een veranderende samenleving? 

Frank Speel, programmamanager Lokale Democratie in 

Beweging van de VNG en Anne Jet Plat, senior 

beleidsmedewerker Politieke Ambtsdragers bij het ministerie 

van BZK.Workshop tekenen voor de workshop ‘De raad in 

spagaat – over nieuw samenspel tussen politieke 

ambtsdragers’. Wat vragen de nieuwe uitdagingen in de 

meervoudige democratie voor het samenspel tussen politieke 
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ambtsdragers? Hoe ga je om met een initiatief van de samenleving dat leidt tot weerstand of tot 

ongelijkheid? Wat is de rol van de raad daarin en hoe kun je nog sturen als wethouder? We gaan op 

zoek naar nieuwe vormen van samenspel aan de hand van praktijkvoorbeelden en leereffecten. 

De workshop ‘Staat van Utrecht’ wordt gegeven door Jeannine van Bree, 

projectleider bij de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU). De Staat van Utrecht 

is op 30 maart gelanceerd en geeft inspiratie voor de komende raadsperiode. Welke 

dilemma’s spelen er in de provincie Utrecht? Welke speerpunten kunt of moet u 

meenemen in uw eigen verkiezingsprogramma, in uw gemeentebegroting en 

dergelijke? De Staat van Utrecht biedt een schat aan informatie die zowel benut kan 

worden bij het opstellen van de gemeentelijke begroting als de 

verkiezingsprogramma's van politieke partijen. 

• Klik hier voor het programma van het Voorjaarscongres 

 

Nieuwe bestuursleden stellen zich voor 
Het Voorjaarscongres wordt traditiegetrouw geopend met de Algemene Ledenvergadering van de 

VNG afdeling Utrecht. Op de agenda staat onder andere de benoeming  van een aantal nieuwe 

bestuursleden.  

Simone van der Marck is gemeentesecretaris van Woudenberg. Zij wil zich als 

bestuurslid richten op het versterken van de dialoog. “Tegenwoordig zie je mensen 

eigenlijk vooral standpunten uitwisselen en daarover in meer of minder heftige 

mate de discussie met elkaar aangaan. Maar een dialoog gaat anders. Dan ga je het 

gesprek aan en probeer je ook te luisteren naar elkaar. Dat is lastig, maar wel 

noodzakelijk om uiteindelijk resultaat te kunnen boeken." 

Met de toetreding van burgemeester Petra Doornenbal van Renswoude 

tot haar bestuur krijgt de VNG afdeling Utrecht er een echte netwerker 

bij. Zij hoopt zich met name 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.” 

In de bestuursvergadering van 31 maart 2017 is besloten om Jorrit Eijbersen, 

wethouder van Bunnik, voor te dragen als nieuw bestuurslid. Ook 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. 

 

• Klik hier voor het interview met Simone van der Marck. 

• Klik hier voor het interview met Petra Doornenbal 

• Klik hier voor de stukken van de Algemene Ledenvergadering. 
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Fred Schenk kandidaat voor VNG-commissie Bestuur en Veiligheid 
Fred Schenk, raadslid in Bunnik namens De Liberalen, is voorgedragen voor de 

benoeming tot lid van de VNG-commissie Bestuur & Veiligheid. Dat heeft VNG in 

haar Ledenbrief van 2 mei 2017 bekendgemaakt. Schenk neemt het stokje over van 

Gina Jansen, raadslid in Borger-Odoorn. De leden stemmen in de ALV van 14 juni 

over alle door de commissie gestelde kandidaten en eventuele tegenkandidaten. 

• Klik hier voor meer informatie. 

 

Oproep tot dialoog over ganzenprobleem 
De Faunabeheereenheid Utrecht wil met zoveel mogelijk gemeenten 

in gesprek om te bezien of zij een bijdrage kunnen leveren aan het 

verminderen van de ganzenproblematiek in de provincie. 

Overzomerende ganzen blijken namelijk ook in de provincie Utrecht 

een steeds groter probleem  te vormen. Inmiddels is al met een 

beperkt aantal Utrechtse gemeenten contact gelegd over mogelijke 

maatregelen, maar niet iedereen lijkt in dezelfde mate te zijn 

overtuigd van de rol die gemeenten hierbij kunnen spelen. 

• Klik hier voor meer informatie. 

 

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 gastheer biedt gemeenten 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. 

 

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. 

 

…Of bezoek ons Youtube-kanaal 
Op ons YouTube-kanaal is behalve het videoverslag van het Najaarscongres 2016 

onder andere ook een speciale video rond het afscheid van Koos Janssen als 

voorzitter van de VNG afdeling Utrecht gepubliceerd. 
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