
  
 
 

 

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 – juni-juli 2017 
 

VNG afdeling Utrecht zet enquête uit over website 
Al een fiks aantal jaren beschikt de VNG afdeling Utrecht over een 

eigen website, waarmee zij haar leden informeert over actuele 

ontwikkelingen in de regio, het Voor- en Najaarscongres, en 

achtergronden bij het nieuws, in de vorm van interviews en 

terugblikken. Vooruitlopend op een vernieuwing van haar 

digtitale presentatie houdt de VNG afdeling Utrecht een enquête, 

om te achterhalen hoe de huidige website wordt beoordeeld. Als 

lezer van onze nieuwsbrief bent u van harte uitgenodigd hieraan 

deel te nemen. Uw deelname blijft anoniem en kost slechts een paar minuten van uw tijd.  

• Klik hier om deel te nemen aan de enquete. 

 

Petra Doornenbal nieuwe vice-voorzitter VNG Utrecht 
In zijn vergadering van vrijdag 30 juni heeft het bestuur van de VNG afdeling 

Utrecht uit zijn midden Petra Doornenbal, burgemeester van Renswoude, 

aangewezen als nieuwe vice-voorzitter. Voorzitter van de VNG afdeling Utrecht 

is Maarten Divendal, burgemeester van De Ronde Venen. Met de benoeming 

van Doornenbal komt een einde aan een periode van de nodige personele 

wisselingen. Het bestuur is weer compleet en alle bestuursfuncties zijn 

verdeeld. 

• Klik hier voor de samenstelling van het bestuur. 

 

Vacatures VNG-commissie Europa & Internationaal 
De landelijke VNG zoekt kandidaten voor twee vacatures in 

de commissie Europa & Internationaal. Het betreft de 

portefeuilles Europees milieubeleid en Europese governance. 

De VNG heeft op haar website de profielschetsen geplaatst, 

met de vereisten per vacature. Uit de bestuurders die zich 

kandidaat hebben gesteld zal de adviescommissie 

governance, onder voorzitterschap van Peter Noordanus per 

vacature één kandidaat selecteren. U kunt zich kandidaat 

stellen voor deze vacatures in de commissie Europa & Internationaal  tot uiterlijk vrijdag 7 juli 2017 

vóór 12.00 uur. 

• 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.  

mailto:secretariaat@vngutrecht.nl
https://nl.surveymonkey.com/r/BGSCBV6
http://www.vngutrecht.nl/over-ons/bestuur/dagelijks-bestuur/leden.html
http://www.vngutrecht.nl/nieuws/nieuwsbericht/vacatures-vng-commissie-europa-internationaal.html


  
 
 

 

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. 

 

Gerolf Bouwmeester beoogd burgemeester van Leusden 
De gemeenteraad van Leusden heeft Gerolf Bouwmeester 

voorgedragen als nieuwe burgemeester van Leusden. Met 

de voordracht volgt de gemeenteraad het advies dat de 

vertrouwenscommissie unaniem heeft opgesteld. De 

commissie typeert Bouwmeester, die in 2010 enkele 

maanden in Leusden actief was als interim-raadsgriffier, 

als een krachtige, moderne bestuurder, die zich betrokken 

toont bij inwoners en maatschappelijke partners. Als de 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft ingestemd met de voordracht, zal 

Bouwmeester in een buitengewone raadsvergadering begin september 2017 als burgemeester van 

Leusden worden beëdigd. 

• Klik hier voor meer informatie. 

 

Burgemeester Bunnik wordt directeur De Graafschap 
Hans Martijn Ostendorp stapt op als burgemeester van Bunnik. In 

september treedt hij aan als algemeen directeur bij De Graafschap. “Ik 

vertrek met pijn in het hart uit de gemeente Bunnik, maar de kans om het 

boegbeeld te worden van mijn geliefde voetbalclub komt maar één keer in 

het leven voorbij. Daarom had ik het gevoel niet te kunnen weigeren”, 

vertelt Ostendorp op de website van de gemeente. Ostendorp (Dinxperlo, 

1969) is sinds 2009 burgemeester van Bunnik. In 2015 werd hij 

herbenoemd. "Ik heb altijd met veel plezier samengewerkt met onze vele partners in de regio. Om al 

die redenen valt het vertrek me best zwaar”, aldus Ostendorp. 

• Klik hier voor meer informatie. 

 

Terugblik Staat van Utrecht Inspiratiesessie 
Donderdag 1 juni werd in het Stadshuis Nieuwegein een 

Inspiratiesessie over de Staat van Utrecht gehouden. De bijeenkomst 

was georganiseerd door de VNG afdeling Utrecht in goede 

samenwerking met het Netwerk Utrecht2040. Het in de raadzaal 

bijeengekomen gezelschap werd de nodige inspiratie geboden voor 

zowel de huidige als de komende bestuursperiode. De diverse 

sprekers behandelden de inhoud van de Staat van Utrecht, welke 

relevante opgaven daarin gesignaleerd kunnen worden en hoe de Staat van Utrecht bestuurlijk kan 

worden gebruikt en ingezet, zoals bij het opstellen van verkiezingsprogramma’s. 

• Klik hier voor de terugblik. 

 

Secretariaat in vakantieperiode geopend 
Nu de vakantieperiode weer is aangebroken kan het politieke 

en bestuurlijke werk even terzijde worden gelegd. Bestuur en 

secretariaat van de VNG afdeling Utrecht wensen al haar leden 

een bijzonder prettige vakantie. Het secretariaat zelf blijft 

deze periode gewoon bereikbaar. 

• Klik hier voor onze contactinformatie. 

mailto:secretariaat@vngutrecht.nl
http://www.vngutrecht.nl/nieuws/nieuwsbericht/gerolf-bouwmeester-beoogd-burgemeester-van-leusden.html
http://www.vngutrecht.nl/nieuws/nieuwsbericht/burgemeester-bunnik-wordt-directeur-de-graafschap.html
http://www.vngutrecht.nl/terugblik/archive-single/staat-van-utrecht-inspiratiesessie.html
http://www.vngutrecht.nl/contact/contactformulier.html

