PROGRAMMA
Najaarscongres op vrijdag 22 november 2019
Locatie: KWR Water Research Institute
(Groningenhaven 7 te Nieuwegein)

9.00 uur

Ontvangst in KWR Water Research Institute te Nieuwegein met
koffie/thee

9.30 uur

Opening door Maarten Divendal, voorzitter van de VNG Utrecht en
burgemeester van De Ronde Venen
o

Welkomstwoord door Frans Backhuijs, burgemeester van
Nieuwegein

o

Algemene Ledenvergadering
1. Mededelingen.
- er worden foto’s gemaakt tijdens het congres, waarvan een selectie
op de website wordt geplaatst bij het journalistieke verslag.
- congressen in 2020:
 Voorjaarscongres vrijdag 15 mei;
gastgemeente De Ronde Venen
 Najaarscongres vrijdag 20 november;
gastgemeente Vijfheerenlanden
2. Verslag van het voorjaarscongres op 24 mei in Houten
(algemene ledenvergadering en journalistiek verslag)
Thema: ‘Ruimte voor besturen’.
Voorstel: vaststellen.
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3. Begroting 2020.
Op de website staat de Begroting 2020 met toelichting.
Voorstel: de Begroting 2020 met toelichting en contributie 2020
vaststellen.
4. Benoeming nieuwe bestuursleden.
In de afgelopen periode zijn twee vacatures in het afdelingsbestuur
ontstaan. Ter vervulling van de vacatures worden de volgende
kandidaten voor benoeming voorgesteld:
-

Maarten van Dijk, wethouder Stichtse Vecht (vacature Jorrit
Eijbersen)
Anneke Dubbink, raadslid Houten (vacature Maarten van Dijk).

Voorstel: deze kandidaten benoemen als lid van het afdelingsbestuur.
5. Rondvraag en sluiting officiële jaarvergadering.

o
o
o

o

‘Haagse actualiteiten’ door Jantine Kriens, algemeen directeur
VNG.
Wat speelt er in het bestuur, de commissies en de colleges van de
VNG?
Inleiding van ir. Jos Boere, plv. directeur KWR Water Research
Institute, over het werk van het KWR en het belang daarvan voor
gemeenten
‘Staat van Utrecht in de spotlight’ door Ingrid van Lieshout,
projectleider Staat van Utrecht

11.00 uur

Pauze

11.30 uur

Inhoudelijk deel over het thema:

‘de grenzen van de informatiesamenleving’
o.l.v. Frans Backhuijs
met bijdragen van:
o Maxim Februari, schrijver en filosoof
o Brenno de Winter, ict-onderzoeker
o Patrick van Domburg, burgemeester IJsselstein en lid van de VNGcommissie Informatiesamenleving
13.00 uur

Afsluiting van het congres door Maarten Divendal

13.05 uur

Lunchbuffet

14.00 uur

Start middagprogramma

15.00 uur

Einde middagprogramma
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Middagprogramma

Het gemeentebestuur van Nieuwegein biedt u – in samenwerking met KWR Water
Research Institute - op deze dag een middagprogramma aan.
Tijdens de rondleiding bij KWR Water Research Institute zijn de volgende items
ingepland:
.
.
·
·

Laboratoria voor chemisch en microbiologisch onderzoek
Testopstellingen proefhal (o.a. gf-afval via riolering)
Vulstation voor waterstofauto’s op KWR-terrein
Testnetwerk voor inspectierobots

Deze rondleiding duurt van 14.00 tot 15.00 uur.

3

