
  
 
 

 

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 2018 
 

Terugblik Voorjaarscongres 2018 - Besturen in een veranderd landschap 
Terwijl de landelijke VNG met het rijk 

afspraken aan het maken is over het 

gemeentelijk takenpakket en de financiële 

randvoorwaarden daarbij, werken gemeenten 

aan hun beleidsprogramma’s voor de 

komende vier jaar. Als dat gebeurt op basis 

van procesafspraken, zonder in de aloude 

tegenstelling coalitie versus oppositie te 

schieten, valt een versnipperd politiek 

landschap wel degelijk goed te besturen. 

 

Dat bleek tijdens het Voorjaarscongres 2018 van de VNG afdeling Utrecht. ‘Besturen in een 

veranderd landschap’, luidde de titel van de bijeenkomst. Een actueel vraagstuk, zo werd duidelijk. 

Het politieke landschap op lokaal niveau is er na de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 21 

maart 2018 immers bepaald niet overzichtelijker op geworden. Behalve dat de lokale partijen een 

factor van betekenis zijn geworden, is ook het aantal politieke partijen, dat in de gemeenteraden is 

vertegenwoordigd, fors toegenomen.  

Tegelijkertijd verkeren gemeenten en hun bestuurders in 

onzekere financiële tijden. Terwijl het takenpakket alleen maar 

in omvang lijkt toe te nemen, is nog altijd onduidelijk welke 

financiële consequenties de door het rijk genomen maatregelen 

zullen hebben en hoe deze kunnen worden gedragen.  

Wat betekenen de toegenomen versnippering en financiële 

onzekerheden voor het functioneren van het lokale bestuur? 

Welke antwoorden zijn er al wel gekomen? En op welke wijze 

kunnen gemeenten in de dagelijkse praktijk hier het beste op 

anticiperen? Over deze en nog veel meer vragen ging het tijdens het Voorjaarscongres, dat deze keer 

werd gehouden in de Veerensmederij in gastgemeente Amersfoort. 

• Klik hier voor een uitgebreide terugblik. 

• Klik hier voor het verslag van de Algemene Ledenvergadering. 

 

‘Snel veranderende samenleving vraagt om andere bestuursstijl’ 
In zijn welkomstwoord voor het Voorjaarscongres wees Lucas Bolsius, 

burgemeester van Amersfoort, er onder andere op dat juist het feit dat de 

samenleving in hoog tempo verandert,  bestuurders dwingt anders met hun 

vak om te gaan. “We moeten wel”, aldus Bolsius, “want voordat wij als 

openbaar bestuur veranderingen in de samenleving in beleid of regelgeving 

hebben gevat, is diezelfde samenleving alweer vier slagen verder. Daar 

word ik persoonlijk niet nerveus van. Ik vind het eerder inspirerend. 

Verandering geeft een impuls aan innovatie. Daardoor ontstaat positieve 

energie, die nodig is om het anders en vooral ook beter te doen.” 

  

Het Voorjaarscongres 2018 werd gehouden in de 

Veerensmederij in gastgemeente Amersfoort. 

mailto:secretariaat@vngutrecht.nl
https://www.vngutrecht.nl/terugblik/archive-single/voorjaarscongres-vng-utrecht-besturen-in-een-veranderd-landschap.html
https://www.vngutrecht.nl/fileadmin/user_upload/Documenten/events_2018/20180601/Verslag_Algemene_Ledenvergadering_VNG_afdeling_Utrecht_vjc_2018_def.pdf
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‘Nieuwe fase aangebroken in bestuurlijke relatie overheden’ 
Het IBP markeert een nieuwe fase van interbestuurlijke 

samenwerking, op basis van gezamenlijkheid en 

gelijkwaardigheid. “Sommige maatschappelijke opgaven 

kunnen niet door één overheid worden aangepakt, maar 

vereisen een gezamenlijke aanpak.” 

 

Aldus Jantine Kriens, algemeen directeur van de VNG, op 

het Voorjaarscongres van de VNG afdeling Utrecht. Zij 

gaf een presentatie over de financiële ruimte na de 

gemeenteraadsverkiezingen en over de stand van zaken met betrekking tot het Interbestuurlijk 

Programma (IBP). 

In het IBP hebben vertegenwoordigers van rijk, gemeenten, provincies en waterschappen een groot 

aantal gezamenlijke opgaven geïdentificeerd, variërend van klimaat en wonen tot sociaal domein en 

problematische schulden. “Iedere overheidslaag kan hieraan een bijdrage leveren, vanuit de eigen 

bevoegdheid, verantwoordelijkheid en mogelijkheden. Zolang de oplossing van de maatschappelijke 

opgave maar centraal staat”, aldus Kriens. “Op die manier willen we de bestaande aanpak versnellen, 

met erkenning voor de diversiteit in aanpak en voortgang.” 

Per saldo resulteert het IBP in een toename van het accres tot 5,4 

miljard. “Wat overigens niet betekent dat dit geld vrij besteedbaar 

is”, zo benadrukte Kriens. “Uitgangspunt voor de besteding is dat 

middelen en ambities in balans zijn. Bij onvoorziene ontwikkelingen 

gaan de VNG en het kabinet opnieuw met elkaar in gesprek.” 

Kriens benadrukte dat nog niet alles geregeld is: “De kosten van de 

opvang van asielzoekers ligt bijvoorbeeld nog op tafel: 300 

gemeenten die bijna 300 miljoen tekort hebben is onaanvaardbaar. 

En er is een enorme spanning tussen de duurzaamheidsambities van 

de nieuwe colleges en de kosten van de groei van de uitgaven in het 

sociaal domein. Het kabinet heeft dat nog niet opgepikt. Daarom 

roep ik u als gemeenten op: vertel het ons. Zodat we het mee 

kunnen nemen in het overleg met het kabinet.” 

Het tekent de andere verhoudingen die zijn ontstaan. “Het is niet meer het rijk, dat beleid bedenkt 

en uitrolt, maar het rijk dat andere overheden ondersteunt. Het gevolg is dat je op een andere 

manier met elkaar rond de tafel zit.”  

Het IBP en de financiële paragraaf staan op de agenda van de Algemene Ledenvergadering van de 

VNG, die wordt gehouden op woensdag 27 juni in Maastricht. 

• Klik hier voor de powerpoint-presentatie van Jantine Kriens. 

• Klik hier voor meer informatie over het IBP. 

• Klik hier voor de ledenbrief van de VNG over het IBP. 

 

Gezocht: gastgemeente voor Najaarscongres 2018 
Het Najaarscongres wordt gehouden in november. Tijdens deze bijeenkomst zal ook de halfjaarlijkse 

ledenvergadering worden gehouden. Leden met suggesties voor een interessant thema en 

gemeenten die als gastgemeente 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. 

mailto:secretariaat@vngutrecht.nl
https://www.vngutrecht.nl/agenda/agenda-item/vng-jaarcongres-2018-over-grenzen.html
https://www.vngutrecht.nl/fileadmin/user_upload/Documenten/events_2018/20180601/def._pp_Jantine_Kriens_voorjaar_2018_Amersfoort_interbestuurlijke_samenw.pdf
https://vng.nl/onderwerpenindex/bestuur/interbestuurlijk-programma
https://vng.nl/files/vng/brieven/2018/20180516_ledenbrief_interbestuurlijke-samenwerking-en-financiele-ruimte-in-de-nieuwe-raadsperiode.pdf
mailto:p.bannink@vngutrecht.nl
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Formatie in Utrecht verloopt voorspoedig 
De formatie bij gemeenten in de provincie Utrecht verloopt over 

het algemeen voorspoedig. Slechts een handvol gemeenten 

bleek nog in onderhandelingen te zijn verwikkeld. Het grootste 

deel beschikt inmiddels over een college- of een 

raadsprogramma, zo bleek tijdens een ‘rondje langs de velden’ 

door burgemeester Maarten Divendal van De Ronde Venen, 

voorzitter van de VNG afdeling Utrecht. 

• Klik hier voor een actueel overzicht van de pluchepeiler, opgesteld door RTV Utrecht. 

 

‘Inhoudelijk verdeelde bestuurders vinden elkaar via procesafspraken’ 
 Wees open en eerlijk en maak in een zo vroeg mogelijk stadium procesafspraken. Dat is het beste 

recept om in een versnipperd bestuurlijk landschap alle partijen tot elkaar te brengen en te komen tot 

een werkbaar collegeprogramma. 

Die conclusie kon worden getrokken uit de bijdrage van Niek Meijer, 

burgemeester van Zandvoort, aan het Voorjaarscongres. Zandvoort 

komt uit een roerige bestuurlijke periode. Reden voor Meijer om 

het in de aanloop naar de verkiezingen een keer helemaal anders te 

doen. 

“Formeel mag ik weinig, maar ik kan wel wat ruimte innemen. En 

dat is precies wat ik heb gedaan. Zo werden de lijsttrekkers 

gevraagd om twee keer van zes tot kwart over acht bij elkaar te 

komen, om op informele wijze samen in kaart te brengen wat we als 

gemeente op procesniveau allemaal op ons zien afkomen. Om 

vervolgens samen te praten over de vraag hoe we na de 

verkiezingen verder gaan met elkaar. Het overleg heeft niet tot 

harde afspraken geleid. Maar het blijkt wel het pad te hebben 

geëffend voor een ander bestuurlijk klimaat.” 

Dat is volgens Meijer ook de voornaamste succesfactor. “Mijn advies: voer dit soort gesprekken met 

de lijsttrekkers ruim voor aanvang van de verkiezingsstrijd. Probeer de mensen vooruit te laten 

kijken: wat gaat er gebeuren, wat komt er allemaal op ons af? En ga daarover het gesprek aan met 

elkaar. Niet op de inhoud maar vanuit het proces. Bedenk daarbij vooral ook wat er allemaal nodig is 

om er op acceptabele wijze met elkaar over te praten. En wees er open en eerlijk over. Ik werp het 

frame van achterkamertjespolitiek verre van mij. Je moet met elkaar ontwikkelruimte claimen. Om 

vervolgens wel direct daarna uit te leggen waarvoor je die ruimte hebt gebruikt.” 

 

VNG verlengt aanmeldingstermijn vacatures bestuur en commissies 
U kunt zich nog steeds kandidaat stellen voor de vacatures in het VNG-bestuur 

en de VNG-commissies. Gelet op de gemiddeld latere collegevorming dan vier 

geleden heeft de VNG de aanmeldingstermijn verlengd. U wordt gevraagd om 

zich uiterlijk dinsdag 19 juni aanstaande als kandidaat aan te melden op 

https://governance.vng.nl/. Het verzoek is om ook het secretariaat van de VNG 

afdeling Utrecht over uw kandidatuur te informeren, zodat deze kan worden meegenomen in de 

aanbevelingen van het bestuur ten aanzien van de kandidaten uit de provincie Utrecht. U kunt 

daartoe een mail sturen aan p.bannink@vngutrecht.nl.   

mailto:secretariaat@vngutrecht.nl
https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1745727/
https://governance.vng.nl/
mailto:p.bannink@vngutrecht.nl
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Utrechtse steden kampen met tekort aan groen 
Groen in en om de stad wordt steeds belangrijker, voor onze leefomgeving 

en onze gezondheid. Toch hebben Utrechtse steden vaak een tekort aan 

groen. Dat staat in de onderzoeksresultaten van de special ‘Groen in en om 

de stad’ van de Staat van Utrecht, die de Utrechtse gedeputeerde Mariëtte 

Pennarts onder de aandacht bracht van de deelnemers aan het 

Voorjaarscongres.  

Voor de special zijn gegevens verzameld van de 26 gemeenten in de 

provincie Utrecht. De special kijkt vanuit verschillende perspectieven naar de 

staat van het groen in en om de Utrechtse gemeenten en laat verder zien wat 

het nut is van groen, bijvoorbeeld voor gezondheid, welzijn, klimaatadaptatie, recreatie en ecologie. 

• Klik hier voor meer informatie. 

 

Ontwerpsessie lokale democratie 
De VNG, het ministerie van BZK en partners werken 

samen aan de voorbereiding van nieuwe 

programma’s voor een sterke lokale democratie. De 

inhoud geven zij samen met partners, gemeenten en 

andere overheden vorm. Voor de Utrechtse 

gemeenten wordt op donderdag 14 juni een strategische ontwerpsessie gehouden.  

De Utrechtse editie is een van in totaal zes regionale ontwerpsessies voor gemeenten en andere 

geïnteresseerden. Tijdens deze bijeenkomsten gaan vertegenwoordigers van VNG, BZK en andere 

partners in gesprek over de thema’s, onderwerpen en projecten die een plek zouden moeten krijgen 

in het VNG-programma Democratie in Actie en/of het BZK-programma lokale democratie en bestuur.  

• Klik hier voor meer informatie. 

 

19de Brede Netwerkbijeenkomst NUZO 
Op donderdag 28 juni 2017 houdt het Netwerk Utrecht Zorg voor 

Ouderen (NUZO) in het Diakonnessenhuis Utrecht voor de negentiende 

keer een brede netwerkbijeenkomst over ouderenzorg. Deze editie staat 

het thema “Samenredzaamheid en voeding” centraal. Behalve een 

plenair programma met diverse sprekers is er volop gelegenheid om 

tijdens de ronde tafelgesprekken verder met elkaar van gedachten te 

wisselen en te netwerken. Naast gemeentebestuurders zijn ook 

beleidsmedewerkers ‘Ouderenzorg’ van harte welkom.  

Aanmelden is mogelijk  tot maandag 25 juni bij het NUZO secretariaat, per mail naar 

SecretariaatNUZO@umcutrecht.nl of per telefoon 088-7568122 (maandag, dinsdag, donderdag en 

vrijdag bereikbaar). 

• Klik hier voor meer informatie. 

 

700 volgers voor @vngutrecht op Twitter 
Het twitteraccount van de VNG afdeling Utrecht heeft inmiddels 700 volgers bereikt! Wilt 

u ook 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. 

mailto:secretariaat@vngutrecht.nl
https://www.vngutrecht.nl/nieuws/nieuwsbericht/utrechtse-steden-kampen-met-tekort-aan-groen.html
https://www.vngutrecht.nl/agenda/agenda-item/ontwerpsessie-lokale-democratie.html
https://www.vngutrecht.nl/agenda/agenda-item/19de-brede-netwerkbijeenkomst-nuzo.html
http://twitter.com/vngutrecht

