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Terugblik Voorjaarscongres 2017: raadslid in de schijnwerper
Gemeenteraden bedrijven geen politiek meer, maar
verliezen zich in jargon en beleidsstukken en besturen
feitelijk mee met het college van burgemeester en
wethouders. Om de lokale democratie nieuw leven in te
blazen, zal dat als eerste moeten veranderen, luidde de
stelling van John Bijl tijdens het Voorjaarscongres 2017 van
de VNG afdeling Utrecht. “Mijn oproep aan raadsleden zou
zijn: ga weer politiek bedrijven. Leg je oor te luister in de
samenleving en ontdek waar het in het debat met het
college echt over zou moeten gaan.”
Het was een hartelijke ontvangst, die de deelnemers
aan het Voorjaarscongres ten deel viel. Twee dames in
Spakenburger klederdracht wezen de weg naar de
congreslocatie en burgemeester Melis van de Groep
heette namens gastgemeente Bunschoten de
aanwezigen van harte welkom in het stadion van SV
Spakenburg, waar voor de gelegenheid zelfs de tekst op
de reclameborden langs het veld was aangepast.
Eenmaal binnen sprak ook voorzitter Maarten Divendal
een kort welkomstwoord, waarna de Algemene
Ledenvergadering en behandeling van huishoudelijke zaken aan de orde was.
Aansluitend gaf burgemeester Frans Backhuijs van Nieuwegein in de
hoedanigheid van voorzitter van de bestuurlijke klankbordgroep Samen
Organiseren van de VNG een korte toelichting op deze nieuwe manier van
gemeentelijke samenwerking op uitvoeringsniveau.
Het plenaire deel van het Voorjaarscongres, waarvoor Elisabeth van den
Hoogen als gespreksleider optrad, had als titel meegekregen ‘Raadslid in de
schijnwerper – op weg naar de verkiezingen in 2018’. Een terechte titel, had
John Bijl, directeur van het Rotterdamse
Periklesinstituut en columnist van Binnenlands
Bestuur, al eerder in een interview met
vngutrecht.nl verklaard. “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.”
Als keynote speaker van het Voorjaarscongres herhaalde hij die stelling nog
maar eens. Want: “Het raadslidmaatschap is mij dierbaar. Maar het gaat
niet zo goed. De lokale democratie wordt van alle kanten aangevallen. Het
moet anders, klinkt het dan. Tot aan opheffing toe. Waarom? Omdat de
burger eigenlijk altijd wel ontevreden is. Mensen teleurstellen is in de politiek een beroepsrisico
geworden.”

•

Klik hier voor een uitgebreide terugblik op het Voorjaarscongres 2017.

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.

Algemene ledenraad stemt in met benoeming nieuwe bestuursleden
Het Voorjaarscongres werd traditiegetrouw geopend met de Algemene Ledenvergadering van de
VNG afdeling Utrecht. Op de agenda stond 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.”
Ook met de benoeming van Jorrit Eijbersen, wethouder van Bunnik als nieuw
bestuurslid stemde de algemene ledenvergadering in. Met de toetreding van
Eijbersen is het afdelingsbestuur weer compleet.
De algemene ledenvergadering ging tijdens het Voorjaarscongres verder akkoord
met het jaarverslag en de jaarrekening over 2016. In een korte toelicht verklaarde penningmeester
Astrid van de Klift dat de begroting vrijwel is gerealiseerd. Het geraamde tekort van 10.000 euro is
beperkt gebleven tot 3.000 euro. Dit bedrag wordt uit de reserve gehaald, die daarmee daalt tot
74.000 euro. Als de reserve nog verder afneemt, zal de contributie iets worden verhoogd.
• Klik hier voor het verslag van de algemene ledenvergadering.

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. 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.
• 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.
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Perspectief Groene Hart leidraad voor omgevingsbeleid
De Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart heeft het
Perspectief Groene Hart vastgesteld. In het Perspectief zijn
samen met partijen uit en rondom het Groene Hart de
kwaliteiten van het Groene Hart benoemd en gezamenlijke
ambities voor 2040 geformuleerd. De Stuurgroep
Nationaal Landschap Groene Hart ziet het Perspectief
Groene Hart als een kans om de verschillende beleids- en
visiedocumenten in het Groene Hart beter op elkaar af te
stemmen, om zo gezamenlijk richting te geven aan een toekomstbestendige, duurzame ontwikkeling
van het Groene Hart. Provincies, gemeenten, waterschappen en belangenorganisaties in het Groene
Hart worden verzocht het Perspectief te gebruiken als input voor het omgevingsbeleid.
• Klik hier voor meer informatie.

Leusden gekozen tot Wandelgemeente van het Jaar
De gemeente Leusden is gekozen tot Wandelgemeente
van het Jaar 2017. Dat is de uitkomst van een verkiezing
die ‘Te voet’, de wandelkrant van Nederland heeft
gehouden. De twee andere genomineerde gemeenten
waren Alkmaar en Apeldoorn. De Utrechtse gemeente is
het meest vriendelijk voor wandelaars en scoort hoog op
het gebied van onverharde paden, bewegwijzering,
routecontroles, themaroutes, informatie, bereikbaarheid
en voorzieningen bij wandelpaden. De prijs, een bronzen
beeld, is inmiddels uitgereikt aan wethouder Jan Overweg van Leusden. De verkiezing keert jaarlijks
terug en is te volgen op www.wandelkrant.nl.
• Klik hier voor meer informatie.

Amersfoort gastgemeente Najaarscongres 2017
De gemeente Amersfoort is bereid gevonden op te treden als gastheer van
het Najaarscongres 2017 van de VNG afdeling Utrecht Het congres wordt
deze keer gehouden op vrijdag 17 november 2017. Meer informatie over de
locatie en het programma van de bijeenkomst volgen zo spoedig mogelijk.

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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