
  
 
 

 

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 – november 2017 – derde editie 
 

Alternatieve en misschien wel betere vormen van formeren. Hoe 

vernieuwen we de lokale democratie? En informeel netwerken met 

Vincent Bijlo. Dat staat volgende maand allemaal op het programma 

voor de leden van de VNG afdeling Utrecht.  
 

Thema-avond ‘Formeren, zo kan het ook!’ 
In samenwerking met het landelijke programma ‘Lokale 

Democratie in Beweging’ houdt de VNG afdeling Utrecht op 

woensdag 6 december een bijeenkomst rondom het thema 

‘Formeren, zo kan het ook!’. De bijeenkomst vindt van 19.30 

uur tot 22.00 uur plaats in de raadzaal van de gemeente 

IJsselstein.  

 

Nu de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 21 maart 2018 steeds dichterbij komen, nadert ook 

het moment dat raadsfracties met elkaar in gesprek gaan over het formeren van een nieuwe coalitie 

en een daaraan gekoppeld akkoord. De vraag is of op dit terrein geen vernieuwing mogelijk en 

misschien zelfs wel noodzakelijk is. Tijdens de bijeenkomst wordt een aantal alternatieve vormen van 

formeren belicht, met bijvoorbeeld een samenlevingsakkoord, een maatschappelijk akkoord of 

democratische akkoord tot gevolg. Wat zijn de voordelen of nadelen hiervan boven een traditioneel 

coalitieakkoord? 

 

 

Patrick van Domburg, burgemeester van gastgemeente IJsselstein heet u van harte welkom. Hans 

Alberse, trainer ‘Versterken lokale democratie’ en oud burgemeester, wethouder en raadslid, neemt 

u mee in deze zoektocht.  Yolanda Adel, werkzaam bij de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB), zal 

de deelnemers een toelichting geven op het onderzoek dat de ROB momenteel doet naar 

verschillende praktijkvoorbeelden. Veranderarchitect Rob van der Eyden spreekt over zijn ervaringen 

die hij vanuit het sociocratisch centrum heeft opgedaan met de consent methode, die is gehanteerd 

bij de formatie in Utrechtse Heuvelrug. Ook vertelt hij over zijn activiteiten binnen de werkgroep 

Anders Formeren van Code Oranje.  Frank Speel, programmamanager Lokale Democratie in 

Beweging zal als avondvoorzitter en gespreksleider fungeren. 

De bijeenkomst is bedoeld voor alle burgemeesters, wethouders, raadsleden, secretarissen en 

griffiers met belangstelling voor vernieuwing van de lokale democratie. Aan uw deelname zijn geen 

kosten verbonden. 

• Klik hier voor meer informatie. 

• Klik hier voor uw inschrijving. 

mailto:secretariaat@vngutrecht.nl
http://www.veranderarchitect.nl/welkom/
http://www.vngutrecht.nl/agenda/agenda-item/thema-avond-formeren-zo-kan-het-ook.html
http://www.vngutrecht.nl/agenda/inschrijven/event-date/06-12-2017/event/Thema-avond%20Formeren%2C%20zo%20kan%20het%20ook%21.html
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Inspiratiebijeenkomst Lokaal samenspel in verandering 
Op woensdag 13 december 2017 kunt u deelnemen aan het 

eerste deel van een inspirerend tweeluik over vernieuwing van 

de lokale democratie en overheidsparticipatie.  

 

De bijeenkomst, die van 19.30 tot 22.00 uur wordt gehouden 

in de raadzaal van het Stadshuis Nieuwegein, is georganiseerd 

door de VNG afdeling Utrecht in samenwerking met Movisie 

en Zorgbelang Gelderland/Utrecht. 

Mede als gevolg van de decentralisaties in het sociaal domein zijn er ingrijpende veranderingen in de 

relaties tussen de verschillende spelers op lokaal niveau: inwoners, gemeenteraad, ambtenaren, 

wethouders en maatschappelijke organisaties. Wat zijn de gevolgen van deze veranderingen voor 

ieders rol en taakopvatting? Hoe realiseer je een omslag in denken en handelen, bestuurlijk, politiek 

en in de uitvoering en wat betekent succesvolle samenwerking met inwoners voor de interne 

organisatie in uw gemeente?  

 

 

In deze eerste bijeenkomst staan de werkwijze en cultuur van de gemeente in verhouding tot de 

mondige en initiatief nemende inwoner centraal. Daan de Bruijn (adviseur Actief Burgerschap en 

Cliëntenparticipatie bij Movisie) presenteert namens Movisie en Zorgbelang een aantal actuele 

ontwikkelingen en inzichten uit hun landelijke en lokale advies- en onderzoekspraktijk. Vervolgens 

geven vertegenwoordigers van drie gemeenten, te weten Wim Groeneweg (burgemeester Vianen), 

Astrid van de Klift (gemeentesecretaris Veenendaal) en Walter Hooghiemstra (griffier Utrechtse 

Heuvelrug) vanuit verschillende perspectieven (bestuurlijk, ambtelijk en politiek) een toelichting op 

de stappen die zij hebben gezet om het samenspel met inwoners anders vorm te geven in de eigen 

organisatie. Ze delen de inzichten die dat heeft opgeleverd. De avond wordt voorgezeten door Saskia 

van Grinsven, senioradviseur van Movisie. 

• Klik hier voor meer informatie. 

• Klik hier voor uw inschrijving. 

 

Informele netwerkbijeenkomst VNG Utrecht 
In plaats van het Najaarscongres wordt op vrijdag 15 december a.s. 

van 12.00 tot 14.00 uur in het Koetshuis Oud Amelisweerd te 

Bunnik een informele netwerkbijeenkomst gehouden voor de leden 

van de VNG afdeling Utrecht. Onder andere de cabaretier Vincent 

Bijlo heeft toegezegd hieraan een bijdrage te leveren.  

Tijdens de bijeenkomst vindt ook een korte editie van de Algemene 

Ledenvergadering plaats, aangezien er onder andere een besluit moet worden genomen voor wat 

betreft de begroting 2018. 

mailto:secretariaat@vngutrecht.nl
http://www.vngutrecht.nl/agenda/agenda-item/inspiratiebijeenkomst-lokaal-samenspel-in-verandering.html
http://www.vngutrecht.nl/agenda/inschrijven/event-date/13-12-2017/event/Inspiratiebijeenkomst%20Lokaal%20samenspel%20in%20verandering.html
http://www.vngutrecht.nl/agenda/agenda-item/alv-en-informele-netwerkbijeenkomst-vng-utrecht.html
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Het complete programma en de vergaderstukken (inclusief de Begroting 2018 

met contributieoverzicht) zijn in de week vóór de bijeenkomst beschikbaar op 

onze website.  

Aansluitend aan het programma kunt u desgewenst een bezoek brengen aan 

het naastgelegen Museum Oud Amelisweerd met de tentoonstelling Made in 

China - Armando & meesterwerken uit de Qing-dynastie. Het bezoek aan het 

MOA neemt circa een uur in beslag.  

Aan deelname noch museumbezoek zijn kosten verbonden. 

• Klik hier voor uw inschrijving. Op het formulier kunt u tevens 

aangeven of u deelneemt aan het museumbezoek. 

 

Maarten Divendal opnieuw beëdigd als burgemeester De Ronde Venen 
Maarten Divendal is woensdag 22 november beëdigd voor 

een tweede termijn als burgemeester van De Ronde 

Venen. De beëdiging door de Commissaris van de Koning 

van de provincie Utrecht, Willibrord van Beek vond plaats 

tijdens een buitengewone raadsvergadering. 

Commissaris van de Koning Van Beek prees bij die 

gelegenheid Divendal als een toegankelijke en betrokken 

burgervader die zijn rug recht houdt op moeilijke 

momenten. “Hij is een burgemeester die zijn, soms 

moeilijke, vak met verve vervult.” Divendal, die sinds 19 december 2016 voorzitter is van de VNG 

afdeling Utrecht, werd op 22 november 2011 geïnstalleerd als burgemeester van De Ronde Venen. 

• Klik hier voor meer informatie. 

 

Woudenberg wil nieuwe termijn voor 

burgemeester Cnossen 
De gemeenteraad van Woudenberg heeft burgemeester Titia 

Cnossen voorgedragen voor herbenoeming. De eerste 

ambtstermijn van burgemeester Cnossen loopt op 8 maart 2018 

af. De aanbeveling is in de afgelopen maanden voorbereid door 

een vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad, die adviseerde om Titia Cnossen voor 

herbenoeming aan te bevelen bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. 

 

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  inhoudelijk programma met workshops en 

presentaties. 

• Klik hier voor meer informatie 

Vincent Bijlo (foto: 

Jurjen Alkema) 

mailto:secretariaat@vngutrecht.nl
http://www.vngutrecht.nl/
http://www.moa.nl/nl/Exhibitions/MadeinChina
http://www.moa.nl/nl/Exhibitions/MadeinChina
http://www.vngutrecht.nl/agenda/inschrijving-alv-en-ledenbijeenkomst/event-date/15-12-2017/event/ALV%20en%20informele%20netwerkbijeenkomst%20VNG%20Utrecht.html
http://www.vngutrecht.nl/nieuws/nieuwsbericht/maarten-divendal-opnieuw-beedigd-als-burgemeester-de-ronde-venen.html
http://www.vngutrecht.nl/agenda/agenda-item/utrechtse-introductiebijeenkomst-en-informatiemarkt.html

