
  
 
 

 

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 2018 
 

Raadsleden gezocht voor het bestuur van de VNG afdeling Utrecht 
Welke raadsleden komen ons bestuur versterken? Na de 

gemeenteraadsverkiezingen van maart zijn in het bestuur 

van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten afdeling 

Utrecht vacatures ontstaan. Daarom zijn we op zoek naar 

twee raadsleden, die bereid zijn zich met enthousiasme en 

betrokkenheid in te zetten voor de afdeling. 

Het bestuur streeft voor wat betreft zijn samenstelling 

naar een goede verdeling over gemeenten, politieke 

partijen, geslacht, leeftijd en spreiding over de provincie. 

Het is statutair bepaald dat uit eenzelfde gemeente niet meer dan één persoon in het bestuur zitting 

heeft. Belangstellenden uit de gemeenten De Ronde Venen, Renswoude, Veenendaal, Utrecht, 

Amersfoort, Wijk bij Duurstede, Woudenberg en Bunnik hoeven dus niet te reageren.  

Wanneer u belangstelling hebt voor deze bestuursfunctie, dan verzoeken wij u uw brief met 

motivering en c.v. uiterlijk 10 september a.s. te sturen aan p.bannink@vngutrecht.nl. 

• Klik hier voor meer informatie over de vacatures op onze website. 

 

Najaarscongres VNG Utrecht in Renswoude verschoven naar 23 november 
De VNG afdeling Utrecht heeft besloten het Najaarscongres 2018 

een week te verschuiven. Het congres wordt nu gehouden op 

vrijdag 23 november. Reden voor de verschuiving is het feit dat 

op de oorspronkelijke datum van vrijdag 16 november in 

Amersfoort de Dag van de Lokale Democratie wordt gehouden. 

De VNG afdeling Utrecht wil voor haar leden geen belemmering 

opwerpen die dag bij te wonen.  

Het Najaarscongres 2018 van de VNG afdeling Utrecht wordt 

daarom nu gehouden op vrijdag 23 november 2018. Tijdens deze bijeenkomst zal ook de 

halfjaarlijkse algemene ledenvergadering plaatsvinden. De gemeente Renswoude is gastgemeente en 

ontvangt u graag vanaf 09.00 uur in het bezoekerscentrum van de Grebbelinie. Na afloop wordt u 

een lunch aangeboden. 

 

Bijeenkomsten kennisplatform Utrecht Sociaal 
Het kennisplatform Utrecht Sociaal (kUS) organiseert in september 

twee bijeenkomsten. Op dinsdag 18 september wordt op de 

Hogeschool van Utrecht een ‘werkplaats’ gehouden over Arbeid en 

inclusie. De bijeenkomst is bedoeld voor vertegenwoordigers van 

gemeenten en praktijkinstellingen in de regio Utrecht die zich 

bezighouden met vraagstukken op het gebied van arbeidsparticipatie 

van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Donderdag 20 september organiseert kUS 

in Houten het festival Gelukkig en gezond in Utrecht! dat in het teken staat van nieuwe inzichten en 

ontwikkelingen in zorg en welzijn rond de vier fases in het leven van  inwoners: gezond opgroeien, 

gebalanceerd leven, gelukkig oud worden en waardig sterven. Het festival staat onder 

voorzitterschap van Jocko Rensen (wethouder gemeente Montfoort) en Walter Amerika (U CREATE).  
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Concreet samenwerken staat centraal op Utrechtse Omgevingswetdag 2018 
 Na 2016 en 2017 wordt ook dit jaar een provinciebrede 

Utrechtse Omgevingswetdag georganiseerd. De vorige 

edities stonden vooral in het teken van kennisdelen over 

de Omgevingswet. Dit jaar verschuift de focus naar het 

concretiseren van de samenwerking. Op welke thema's en 

op welke wijze willen partijen samenwerken? En welke 

afspraken zijn in dat kader maken? Eind dit jaar resten nog 

twee jaar tot de inwerkingtreding van de wet. Als 

betrokkenen in 2021 samen willen zorgen dat het 

beschermen en benutten van de leefomgeving voor de Utrechtse inwoner en ondernemer 

'eenvoudig beter' is geworden, dan is het nú tijd voor actie. De bijeenkomst, die op donderdag 22 

november wordt gehouden in het Huis voor de Provincie Utrecht, is bedoeld voor zowel 

volksvertegenwoordigers, bestuurders als voor medewerkers van decentrale overheden in de 

provincie Utrecht die met de Omgevingswet (gaan) werken. 

• Klik hier voor meer informatie. 

 

Yvonne van Mastrigt waarnemend burgemeester Stichtse Vecht 
In verband met de ziekte van burgemeester Marc Witteman van Stichtse Vecht, 

heeft de Utrechtse commissaris van de Koning Van Beek Yvonne van Mastrigt 

per 1 augustus 2018 benoemd tot waarnemend burgemeester. Mevrouw Van 

Mastrigt (53) was eerder waarnemend burgemeester in Hoorn (2015-2016). Van 

2012 tot 2015 was zij gedeputeerde in de provincie Groningen. Daarvoor was zij 

van 2009 tot 2012 burgemeester van Hoogezand-Sappemeer en van 2004 tot 

2009 burgemeester van Winsum. 

• Klik hier voor meer informatie. 

 

Praktijkvoorbeeldenparade Sociaal Domein 
 De landelijke VNG organiseert in samenwerking met 

de Werkplaatsen Sociaal Domein en ZonMw voor de 

eerste keer de PraktijkVoorbeeldenParade Sociaal 

Domein. Drie regionale dagen waarin gemeenten en 

hun maatschappelijke partners aan elkaar laten zien 

wat zij waarmaken van de transformatie in het Sociaal 

Domein. Het programma van de 

Praktijkvoorbeeldenparade is tot stand gekomen op 

basis van 180 inzendingen van praktijkvoorbeelden 

door gemeenten. Tijdens de bijeenkomst passeren 

verrassende bewonersinitiatieven en gemeentelijke voorbeelden van integraal werken de revue. Ook 

wordt aandacht besteed aan uiteenlopende onderwerpen als omdenken, samenwerking tussen 

domeinen, ontbijtsessies met ouders en jongeren, City en Village Deals, intergenerationele 

problematiek,  aansluiting onderwijs-jeugdhulp op het MBO, een vernieuwende aanpak van 

beschermd wonen, participatie die werkt en nog veel meer. 

• Klik hier voor meer informatie. 
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Bestuurlijke bijeenkomst over Regionale Energiestrategie Utrecht 
Op donderdag 4 oktober 2018 houden het Interprovinciaal Overleg (IPO), 

de Unie van Waterschappen (UvW) en de VNG een bestuurlijke 

informatiebijeenkomst in Houten over de regionale energiestrategie voor 

de provincie Utrecht. De hoge nationale ambities op het gebied van 

klimaat en energie zijn onder andere vertaald in regionale 

energiestrategieën. Voor bestuurders en raadsleden van gemeenten is het 

van belang om hier vroegtijdig bij betrokken te raken en geïnformeerd te zijn over landelijke 

afspraken en trajecten die worden gestart in de regio. Welke rol hebben zij in de klimaat- en 

energietransitie en hoe zijn de ambities in de regio te vertalen in realistische aanpakken met 

concrete resultaten?  

• Klik hier voor meer informatie. 

 

Symposium ‘Hier kom ik weg’ 
 Op vrijdag 12 oktober 2018 houden de gemeente Dalfsen en de VNG 

Overijssel in de Stoomfabriek Dalfsen een symposium met inspirerende 

voorbeelden en ervaringen over de kansen van archeologie en erfgoed 

voor gemeentelijk beleid. In dat kader wordt onder andere aandacht 

besteed aan het ruimtelijk beleid, de Omgevingswet, toerisme en 

cultuur. De organisatoren werken aan een veelzijdig en interactief 

programma met diverse sprekers. 

• De officiële uitnodiging volgt in september, maar wilt u zich nu al opgeven, stuur dan een 

e-mail naar vngoverijssel@raalte.nl. 

 

Burgemeester Bunschoten voorgedragen voor derde termijn 
De gemeenteraad van Bunschoten heeft burgemeester Melis van de Groep 

voorgedragen voor herbenoeming tot burgemeester van de gemeente 

Bunschoten. De burgemeester had al aangegeven beschikbaar te zijn voor een 

derde termijn. De tweede termijn van de burgemeester loopt af op 15 

december 2018. Burgemeester Van de Groep liet in een eerste reactie weten 

dankbaar te zijn voor het opnieuw in hem uitgesproken vertrouwen. “Ik wil met alles wat in mij is de 

gemeenschap die mij zo lief is, blijven dienen.”  

 

Provincie schrapt nieuwbouwplannen kantoren in tien gemeenten 
Om de kantorenleegstand in de provincie Utrecht tegen te gaan, 

hebben Gedeputeerde Staten een inpassingsplan opgesteld, 

waarmee de geplande nieuwbouw van zelfstandige kantoren in tien 

gemeenten wordt beperkt. De provincie wil daarmee 

bewerkstelligen dat nieuwbouw van kantoren alleen plaatsvindt op 

toekomstbestendige locaties en dat er bovendien geen onnodige 

nieuwbouw plaatsvindt wanneer de bestaande voorraad in ruimte kan voorzien. Het inpassingsplan, 

dat nu ter inzage is gelegd, is in lijn met de Provinciale Aanpak Kantorenleegstand uit 2014 en de 

Thematische Structuurvisie Kantoren van februari 2016. De provincie hoopt het plan eind dit jaar 

definitief te kunnen vaststellen.  

• Klik hier voor meer informatie.   
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Nieuw dashboard geeft inzicht in gezondheidsrisico's gemeenten 
De gezamenlijke GGD'en en GGD GHOR hebben een 

eerste versie van het zogeheten 'early warning 

dashboard gezondheid en sociale veiligheid' voor 

gemeenten ontwikkeld. Het dashboard geeft inzicht in 

de grootste gezondheidsrisico's binnen gemeenten, 

aangevuld met thema’s vanuit het sociaal domein. 

Daarmee krijgen gemeenten de mogelijkheid om te 

bekijken hoe gezond de gemeente is. Ook is het 

mogelijk de gezondheidssituatie in de ene gemeente te vergelijken met een andere gemeente. 

Hierdoor komen ook de kansen om de gezondheid op gemeentelijk niveau te verbeteren in beeld. 

Deze kunnen dan als input dienen voor overleg met (keten)partners en de beleidsontwikkeling van 

gemeenten op het gebied van sociaal domein en gezondheid. 

• Het dashboard is te vinden op www.gezondheidinsociaaldomein.nl. 

 

Kandidaten gezocht voor tien vacatures VNG 
De landelijke VNG zoekt kandidaten voor negen vacatures in het College 

voor Arbeidszaken (CvA) en één vacature in de commissie Europa & 

Internationaal (E&I). De VNG doet de oproep omdat in de eerdere grote 

vacatureronde van mei dit jaar van de 200 beschikbare vacatures negen 

posities in het CvA niet worden ingevuld door een gebrek aan 

benoembare kandidaten. Ondertussen is ook in de commissie E&I een vacature ontstaan. 

Burgemeesters, wethouders, secretarissen, griffiers en raadsleden zijn van harte uitgenodigd zich 

kandidaat te stellen voor een of meer vacatures. Kandidaatstelling is mogelijk tot uiterlijk dinsdag 11 

september 2018, 12.00 uur. 

• Klik hier voor meer informatie. 

 

VNG Utrecht viert 100-jarig bestaan op 9 januari 2019 
Op 9 januari 1919 vond in Utrecht de oprichtingsvergadering van de Afdeling 

Utrecht van de VNG plaats. Precies 100 jaar later wil het bestuur van de 

afdeling daar uitgebreid bij stilstaan en daarom wordt op 9 januari 2019 een 

bijzondere bijeenkomst gehouden. Aan de invulling daarvan wordt al gewerkt. 

De bijeenkomst – op een centrale plek in de provincie – zal een gevarieerd en 

feestelijk karakter hebben en worden gehouden van 16.00 tot 20.00 uur. Wilt 

u deze bijzondere datum vast noteren in uw agenda? Dit mag u namelijk niet 

missen!  

 

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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