
  
 
 

 

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 – augustus-september 2017 
 

Vooraankondiging Utrechtse introductiebijeenkomst en informatiemarkt 
Op woensdag 21 maart 2018 worden er weer 

gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Enkele weken 

daarna gaan de gemeenteraden in hun nieuwe samenstelling 

van start. De provincie Utrecht en de VNG afdeling Utrecht 

houden ter introductie voor de nieuwe gemeenteraden en 

colleges op woensdag 11 april 2018 in het provinciehuis van 

Utrecht een kennismakingsbijeenkomst met een 

informatiemarkt. Hier krijgt een groot aantal organisaties en 

instellingen, die in de provincie Utrecht actief zijn, de gelegenheid zich te presenteren. De 

bijeenkomst voorziet daarnaast in een kort inhoudelijk programma. 

• Klik hier voor meer informatie 

 

VNG adviescommissie Governance weer compleet 
Het VNG-bestuur heeft Paul Depla (burgemeester van Breda) en René 

Verhulst (sinds 8 september burgemeester van Ede) per 1 oktober 

2017 benoemd tot lid van de adviescommissie Governance. Zij zijn de 

opvolgers van Peter Noordanus( burgemeester Tilburg) en Jacques van 

der Tak (burgemeester Westland), die beiden per 1 oktober afscheid 

nemen als burgemeester. 

• Klik hier voor meer informatie 

 

Gerolf Bouwmeester beëdigd als burgemeester van Leusden 
De Utrechtse commissaris van de Koning Willibrord van Beek heeft Gerolf 

Bouwmeester op donderdag 7 september 2017 beëdigd als burgemeester van 

Leusden. Dat gebeurde tijdens een buitengewone raadsvergadering. De installatie 

volgde op zijn formele benoeming op 21 augustus. Gerolf Bouwmeester (heeft 

diverse functies vervuld binnen en voor het openbaar bestuur. Zo was hij in 2010 

enkele maanden interim-raadsgriffier van Leusden. 

• Klik hier voor meer informatie 

 

Manifest: 50 procent vrouwelijke wethouders in 2018 
De gemeenteraadsverkiezingen van 2018 moeten ertoe leiden dat 50 

procent van de wethouders vrouwen zijn. Dat is de insteek van het 

manifest dat op 29 september in Bunnik zal worden ondertekend. Echt 

representatieve gemeentebesturen, is de ambitie van initiatiefnemend 

wethouder Erika Spil van Bunnik. Zij nodigt daarom mede namens de 

Wethoudersvereniging alle bestuurders in Nederland uit voor een 

netwerkbijeenkomst op vrijdag 29 september in het gemeentehuis van 

Bunnik in Odijk. “Om onze ambitie kracht bij te zetten, ondertekenen we, 

samen met iedereen die het wil, het manifest: 50 procent vrouwelijke 

wethouders in 2018”, aldus wethouder Spil. De bijeenkomst begint om half drie. 

• Klik hier voor meer informatie. 
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Roland van Schelven benoemd tot waarnemend burgemeester Bunnik 
Op dinsdag 5 september is Roland van Schelven aangetreden als 

waarnemend burgemeester van de gemeente Bunnik. Commissaris 

van de Koning Willibrord van Beek had hem op 23 augustus in het 

Huis voor de Provincie Utrecht al beëdigd. Zijn benoeming volgt op 

het vertrek van Hans Martijn Ostendorp naar De Graafschap. In goed 

overleg met de fractievoorzitters van de gemeenteraad Bunnik heeft 

Van Beek besloten tot benoeming van een waarnemend 

burgemeester, die tot eind 2018 het ambt zal waarnemen. 

• Klik hier voor meer informatie 

 

Finalemiddag van de Battle of Concepts in raadzaal gemeente Utrecht 
Op vrijdag 13 oktober 2017 vindt in de raadzaal 

van het stadhuis van Utrecht de finalemiddag 

plaats van de Battle of Concepts. Deze 

competitie werd in de zomer uitgezet in 

opdracht van het ministerie van BZK en was 

bedoeld om mee te denken over de 

betrokkenheid van twintigers en dertigers bij de 

gemeentepolitiek. Bij het verstrijken van de 

deadline op 27 augustus bleken maar liefst 96 concepten ingediend. Tijdens de finale presenteert de 

top 5 haar concepten aan een deskundige jury en publiek en wordt de winnaar bekend gemaakt. 

• Klik hier voor meer informatie 

 

Piet Zoon waarnemend burgemeester Veenendaal 
In verband met het vertrek van burgemeester Wouter Kolff per 13 september, 

heeft commissaris van de Koning Willibrord van Beek besloten Piet Zoon per 21 

september te benoemen tot waarnemend burgemeester van Veenendaal. De 

procedure voor de benoeming van een nieuwe burgemeester start na de 

gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Piet Zoon (1949) was onder andere 

waarnemend burgemeester van Reimerswaal en burgemeester in Raalte en 

Hattem. 

• Klik hier voor meer informatie 

 

Utrechtse Omgevingswetdag op herhaling 
Na het succes van vorig jaar wordt ook dit jaar weer een 

provinciebrede Utrechtse Omgevingswetdag gehouden, dit 

keer op donderdag 23 november 2017. De bijeenkomst staat in 

het teken van: ‘samenwerken = samen leren = samen doen’. 

Doelgroep zijn zowel bestuurders als medewerkers van 

overheden, uitvoeringsdiensten en volksvertegenwoordigers 

uit de provincie Utrecht die met de Omgevingswet gaan 

werken. In oktober worden de uitnodigingen verstuurd en kan worden ingeschreven op workshops 

en sessies. 
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GemeenteraadLopik beveelt Laurens de Graaf aan als nieuwe burgemeester  
De gemeenteraad van Lopik heeft Laurens de Graaf als voornaamste kandidaat 

aanbevolen voor het burgemeesterschap van Lopik. Dat meldt de provincie 

Utrecht. 

Laurens de Graaf (1977) is eigenaar van een adviesbureau en sinds 2016 lector 

aan de Hogeschool Utrecht. De Graaf is lid van het CDA. Naar verwachting zal de 

nieuwe burgemeester van Lopik per 10 november aanstaande benoemd kunnen 

worden. 

• Klik hier voor meer informatie 

 

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. 

 

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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