
  
 
 

 

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 2018 
 

Najaarscongres VNG Utrecht: Opmaat naar de provinciale verkiezingen 

Wat willen we als Utrechtse gemeenten de 

provinciale politiek meegeven en wat kan input 

zijn voor de Statenverkiezingen? En minstens zo 

belangrijk: wat zien we van gemeentelijke 

thema’s terug in het ‘bestuursprogramma’ 

2019-2023 van de provincie? Die vragen staan 

centraal tijdens het Najaarscongres van de VNG 

afdeling Utrecht, dat vrijdag 23 november wordt 

gehouden in Renswoude.  

 

Het bestuur van de VNG afdeling Utrecht wil – 

net als in 2007 en 2011 – na de verkiezingen 

voor provinciale staten van 20 maart 2019 een 

‘Manifest van de Utrechtse gemeenten’ 

aanbieden aan de fractievoorzitters c.q. 

onderhandelaars voor een nieuw college van 

Gedeputeerde Staten. Utrechtse gemeenten worden verzocht input te leveren voor dit Manifest.  

Tijdens het najaarscongres wisselen deelnemers over zes maatschappelijke opgaven met elkaar van 

gedachten: Economie en bedrijvigheid, Mobiliteit, Landelijk gebied, Woningbouwopgaven, 

Energietransitie/klimaatadaptatie, en Cultureel erfgoed/recreatie.  

 

Input voor manifest 

De colleges van burgemeester en wethouders ontvangen binnenkort al een mail waarin ze kunnen 

aangeven wat hun gemeente belangrijk vindt om in het Manifest voor de bestuursperiode 2019-2023 

op te nemen. Aan de hand van de zo verkregen 

input zal een concept-Manifest worden opgesteld, 

dat zal worden aangeboden aan de lijsttrekkers, 

tijdens een nog te organiseren lijsttrekkersdebat. 

Mede naar aanleiding van de uitkomsten van dat 

debat zal het definitieve ‘Manifest van de 

Utrechtse gemeenten’ worden opgesteld.  

 

Het Najaarscongres is kortom niet alleen een goede gelegenheid om elkaar te ontmoeten, maar 

biedt tevens een belangrijke mogelijkheid voor gemeenten om hun input te leveren voor het 

nieuwe Manifest.  

Gastgemeente Renswoude ontvangt u graag vanaf 09.00 uur in het bezoekerscentrum van de 

Grebbelinie. Na afloop wordt u een lunch aangeboden. Hierna kunt u een kijkje nemen in het 

bezoekerscentrum en, als het weer het toelaat, buiten wandelen en de linie beleven met gids Bert 

Rietberg. 

• Meer informatie en het volledige programma vindt u op de congrespagina’s op vngutrecht.nl. 

• Klik hier voor uw inschrijving. 

 

mailto:secretariaat@vngutrecht.nl
https://www.grebbeliniebezoekerscentrum.nl/
https://www.grebbeliniebezoekerscentrum.nl/
https://www.vngutrecht.nl/najaarscongres.html
https://www.vngutrecht.nl/najaarscongres/inschrijven.html
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Nieuwe bestuursleden VNG Utrecht voorgedragen 
Het bestuur van de VNG afdeling Utrecht heeft besloten Juliette de Graaf, raadslid in Bunschoten 

namens de VVD, en Maarten van Dijk, raadslid in Stichtse Vecht namens de PvdA, voor te dragen voor 

benoeming tot bestuurslid.  

 

Na de gemeenteraadsverkiezingen zijn er in het afdelingsbestuur twee 

vacatures voor raadsleden ontstaan omdat Hugo van Amerongen (raadslid 

Lopik, VVD) vrijwillig terugtrad als bestuurslid en Rick Beukers (raadslid 

Bunschoten, VVD) tot wethouder van Bunschoten is benoemd.  

Juliette de Graaf is 21 jaar en sinds 2018 gemeenteraadslid in Bunschoten 

namens de VVD. Zij studeert Psychologie aan de Open Universiteit en 

volgt de opleiding ‘Maatschappelijk werk en dienstverlening’ aan de 

Hogeschool Utrecht.  

Maarten van Dijk is 38 jaar en werd in 2014 gemeenteraadslid in Stichtse 

Vecht namens de PvdA. Hij is fractievoorzitter en werd na de verkiezingen 

dit jaar ook tot voorzitter van de Auditcommissie benoemd. Van 2003 tot 

en met 2010 was hij raadslid in Maarssen. Vanaf 2003 werkt hij bij de 

gemeente Amsterdam; vanaf 2015 als Business Controller bij de Directie 

Subsidies, daarvoor had hij functies op het terrein van control bij de 

Dienst Werk en Inkomen en HRM bij de Bestuursdienst en Stadsdeel 

Zuidoost. 

• De voordracht wordt besproken tijdens de algemene ledenvergadering van de VNG afdeling 

Utrecht, die wordt gehouden op het Najaarscongres. 

 

Concreet samenwerken staat centraal op Utrechtse Omgevingswetdag 2018 
 Na 2016 en 2017 wordt ook dit jaar een provinciebrede Utrechtse 

Omgevingswetdag georganiseerd. De bijeenkomst wordt op 

donderdag 22 november gehouden in het Huis voor de Provincie 

Utrecht. 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 te maken? De bijeenkomst 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. 

 

Dag van de Lokale Democratie in Amersfoort 
Op vrijdag 16 november 2018 wordt in De Prodentfabriek te 

Amersfoort de Dag van de Lokale Democratie gehouden. De 

bijeenkomst biedt tal van inspirerende voorbeelden en 

praktische handvatten voor volksvertegenwoordigers, 

bestuurders, actieve inwoners en professionals die samen aan 

meer en betere democratie willen werken in hun gemeenten.  

• Klik hier voor meer informatie.  

mailto:secretariaat@vngutrecht.nl
https://www.vngutrecht.nl/nieuws/nieuwsbericht/nieuwe-bestuursleden-vng-utrecht-voorgedragen.html
https://www.vngutrecht.nl/najaarscongres.html
https://www.vngutrecht.nl/agenda/agenda-item/utrechtse-omgevingswetdag-2018.html
https://www.vngutrecht.nl/agenda/agenda-item/dag-van-de-lokale-democratie.html
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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!  

 

Themabijeenkomst Armoede en schulden 
Om gemeenten op weg te helpen bij de doorontwikkeling van hun 

beleid op het terrein van armoede en schuldenproblematiek 

organiseert het Kennisplatform Utrecht Sociaal (kUS) op donderdag 

29 november een bijeenkomst in Woerden. Door recente 

onderzoeken te verbinden met de opgave van de praktijk wordt 

deelnemers een middag van inspiratie geboden die hen zowel 

verder kan helpen in de dagelijkse praktijk van het begeleiden van 

mensen als in de beleidsontwikkeling. De bijeenkomst is bestemd voor beleidsmakers, professionals 

uit zorg- en welzijnsorganisaties en onderzoekers die te maken hebben met deze vraagstukken.  

• Klik hier voor meer informatie. 

 

VNG Bestuurdersdag en Buitengewone ALV 
De achtste VNG Bestuurdersdag is op 30 november in de 

Jaarbeurs in Utrecht. Aansluitend vindt de Buitengewone ALV 

(BALV) plaats. Thema van de Bestuurdersdag is: Zo doen we dat! 

Een analyse van de collegeakkoorden. Diverse sprekers staan stil 

bij de voornemens van ruim 380 gemeenten. Wat zijn de 

overeenkomsten en verschillen? En welke trends zien we terug? 

Na het plenaire deel presenteren elf bestuurlijke 

beleidscommissies in deelsessies hun belangrijkste speerpunten 

voor de komende periode. Aansluitend is de Buitengewone ALV (BALV). De dag is bedoeld voor 

burgemeesters, wethouders, gemeentesecretarissen, raadsleden en griffiers. Deelname is gratis. 

• Klik hier voor meer informatie. 

 

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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https://www.vngutrecht.nl/agenda/agenda-item/themabijeenkomst-armoede-en-schulden.html
https://www.vngutrecht.nl/agenda/agenda-item/vng-bestuurdersdag-en-buitengewone-alv.html
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