
  
 
 

 

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 – december 2017 
 

Leden VNG Utrecht stemmen in met begroting voor 2018 
De leden van de VNG afdeling Utrecht hebben ingestemd met de 

begroting voor 2018. Dat bleek tijdens de Algemene 

Ledenvergadering, die werd gehouden op vrijdag 15 december 2017 

in het Koetshuis van Oud Amelisweerd in Bunnik. Naast de ALV en 

ontmoeting van andere leden van de VNG afdeling Urecht stond ook 

een optreden van Vincent Bijlo en een bezoek aan het Museum Oud 

Amelisweerd op het programma.  

 

Samenwerking is essentieel voor kwaliteit ouderenzorg  
Het stimuleren en beschikbaar maken van voorzieningen voor oudere 

inwoners om langer zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen is voor 

gemeenten een van de belangrijkste opgaven. Daarnaast is de 

samenwerking tussen alle partijen die bij de zorg betrokken zijn en de 

oudere zelf essentieel, vindt Hans Nijhof, wethouder van de 

gemeente Utrechtse Heuvelrug. Nijhof was een van de sprekers op 

de bijeenkomst Oog voor Ouderenzorg, die op donderdag 30 

november 2017 werd gehouden in Veenendaal. De bijeenkomst was georganiseerd door het NUZO 

(Netwerk Utrecht Zorg Ouderen) en de VNG afdeling Utrecht. 

• Klik hier voor het verslag van de bijeenkomst. 

 

 Anders formeren levert lokale democratie voordeel op 
In de aanloop naar de komende gemeenteraadsverkiezingen zouden 

partijen zich serieus moeten buigen over de vraag of het traditionele 

formatieproces nog wel volstaat. Anders formeren levert namelijk 

behoorlijk wat voordelen op voor de lokale democratie. Dat bleek 

tijdens de bijeenkomst ‘Formeren, zo kan het ook!’, die op woensdag 6 

december 2017 werd gehouden in de raadzaal van het stadhuis van IJsselstein. De bijeenkomst was 

georganiseerd door de VNG afdeling Utrecht en het landelijke programma ‘Lokale Democratie in 

Beweging’ (ministerie BZK en de landelijke VNG). 

• Klik hier voor het verslag van de bijeenkomst. 

 

Lokaal samenspel vergt van gemeente terughoudendheid 
 Gemeenten weten nog niet voor de helft hoeveel inwoners en 

ondernemers investeren in hun eigen woon- en leefomgeving. Het is 

dan ook vooral belangrijk om niet in de weg te lopen. “Het optreden 

van de overheid leidt te vaak tot frustratie”, aldus Wim Groeneweg, 

burgemeester van Vianen, tijdens de inspiratiebijeenkomst ‘Lokaal 

samenspel in verandering’, die woensdag 13 december 2017 werd 

gehouden in de raadzaal van het Stadshuis in Nieuwegein. De 

organisatie was in handen van de VNG afdeling Utrecht, in samenwerking met Movisie en Zorgbelang 

Gelderland/Utrecht. 

• Klik hier voor het verslag van de bijeenkomst. 
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Voor in de agenda van 2018 
Ook in 2018 is de VNG afdeling Utrecht betrokken bij of organisator van tal van 

bijeenkomsten. Hieronder vindt u alvast een aantal data voor in uw nieuwe agenda. 

 

Lokale democratie bezien vanuit het perspectief van de inwoners 
Het tweede deel van het tweeluik over vernieuwing van de lokale 

democratie en overheidsparticipatie wordt gehouden op 

dinsdagavond 13 februari 2018. In deze tweede bijeenkomst wordt 

dieper ingegaan op het perspectief van burgerinitiatieven en de 

vragen en behoeften die inwoners hebben om de relatie met 

gemeenten anders vorm te geven. Vertrekpunt daarvoor vormen de 

opbrengsten van een provinciale verkenning, uitgevoerd door de 

landelijke beweging Nederland Zorgt Voor Elkaar in samenwerking met de stichting Omzien naar 

Elkaar. Meer informatie volgt. 

 

Bijeenkomst over klimaatadaptatie in provincie Utrecht 
De VNG afdeling Utrecht organiseert in samenwerking met de provincie 

Utrecht en enkele waterschappen op donderdagmiddag 15 februari 2018 

een bestuurlijke bijeenkomst over klimaatadaptatie. De locatie en het 

programma worden te zijner tijd bekend gemaakt. Reserveer nu alvast de 

datum in uw agenda. 

 

Besturen doe je samen!: Utrechtse introductiebijeenkomst / 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 

 

Aftrap langetermijnvisie Omgevingswet provincie Utrecht 
Ook in 2050 wil Utrecht een provincie zijn waarin het goed wonen, 

werken en leven is. Maar wat verstaan we daar precies onder? Om op 

die vraag een antwoord te krijgen vindt op dinsdag 23 januari 2018 van 

17.00 tot 21.00 uur in de Jaarbeurs/Supernova in Utrecht een 

provinciebrede startbijeenkomst plaats. Iedereen die bestuurlijk en 

ambtelijk bepalend is voor wat er in, op, boven, onder en met het 

Utrechtse grondgebied gebeurt, is van harte uitgenodigd om mee te 

praten. U kunt zich tot en met 11 januari aanmelden via omgevingsvisie-verordening@provincie-

utrecht.nl onder vermelding van uw naam, organisatie en functie.  

mailto:secretariaat@vngutrecht.nl
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Data Voor- en Najaarscongres VNG Utrecht 
Het Voorjaarscongres 2018 van de VNG afdeling Utrecht wordt gehouden 

op vrijdag 1 juni 2018. Amersfoort is gastgemeente. Het Najaarscongres 

volgt op vrijdag 16 november 2018. Tijdens deze bijeenkomsten zal ook 

de halfjaarlijkse ledenvergadering worden gehouden. Leden met 

suggesties voor een interessant thema en gemeenten die als 

gastgemeente voor het najaarscongres willen optreden zijn van harte 

uitgenodigd zich te melden bij Pim Bannink, ambtelijk secretaris van de 

VNG afdeling Utrecht. Dat kan telefonisch: 030-6071301, of per e-mail: p.bannink@vngutrecht.nl. 

 

 

Lokale democratie laat van zich spreken in 2018 
In het jaar 2018 laat de lokale democratie weer van zich spreken in de 

aanloop en na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart. De komende 

maanden is het vooral campagnevoeren geblazen, niet alleen voor de eigen 

partij maar zeker ook voor een hoge opkomst. Na de verkiezingen staan de 

formatie van de nieuwe colleges en het formuleren van nieuw of vernieuwd 

lokaal beleid op de rol. De VNG afdeling Utrecht wenst iedereen daarom 

heel veel succes, wijsheid en een mooie verkiezingsuitslag toe.  

 

Secretariaat gesloten tot en met 5 januari 2018 
In verband met de feestdagen is het secretariaat in de periode van 22 december 2017 tot en met 5 

januari 2018 gesloten. 

 

Volg @vngutrecht op Twitter 
Wilt u op de hoogte blijven van onze laatste nieuws en de actuele agenda? 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.  
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