
Van: Bannink, Pim <p.bannink@nieuwegein.nl>  
Verzonden: dinsdag 22 oktober 2019 15:02 
Aan: Statengriffie <statengriffie@provincie-utrecht.nl> 
CC: VNG Utrecht <secretariaat@vngutrecht.nl> 
Onderwerp: wilt u deze vooraankondiging doorsturen aan de leden van PS en de griffier plus 
griffiemedewerkers? 
 

 
 

Vooraankondiging najaarscongres VNG Utrecht 
Vrijdag 22 november 2019 

KWR Water Research Institute (Groningenhaven 7, Nieuwegein) 
 

 

Thema: informatiesamenleving 
 
Digitalisering en nieuwe technologie heeft onze samenleving in een stroomversnelling gebracht. 
Veranderingen volgen elkaar in een razend tempo op. Wie achterom kijkt, naar tien, vijf of zelfs twee 
jaar geleden, ziet een andere wereld, met andere omgangsvormen, andere mogelijkheden en andere 
verwachtingen. De data liggen voor het oprapen, zowel in de digitale als in de openbare ruimte. 
Online laten we steeds meer sporen achter en in onze fysieke omgeving vangen slimme camera's en 
sensoren steeds meer data op. Zulke ontwikkelingen dwingen gemeentebestuurders om keuzes te 
maken.  
Want hoe gebruiken we die gegevens? En van wie zijn ze eigenlijk? Hoe zit het met privacy en met 
informatieveiligheid? Waar houdt eigen verantwoordelijkheid op en begint die van de overheid? Wat 
doen we met mensen die digitaal minder handig zijn? Hoe bewaken we de menselijke maat?  
In het tweede deel van het najaarscongres verkennen we deze thema's met u.  
 
Globaal ziet het programma er als volgt uit:  

9.00 uur Inloop met koffie en thee 
9.30 uur Start programma 

- Opening door Maarten Divendal, voorzitter van de VNG Utrecht en burgemeester 
van De Ronde Venen. 
- Welkomstwoord door Frans Backhuijs, burgemeester van Nieuwegein 
- Algemene Ledenvergadering en behandeling van huishoudelijke zaken 
- ‘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 
 

11.00 uur Pauze 
11.30 uur Inhoudelijke bijdragen m.b.t. het congresthema ‘informatiesamenleving’ o.l.v. 

Frans Backhuijs 
13.00 uur Afsluiting 



 
Aansluitend biedt de gemeente Nieuwegein de deelnemers de lunch en het middagprogramma aan, 
met rondleiding door het pand van KWR Water Research Institute. 
 

 
 
 
 
 
Aanmelden kan via deze link. We zien uw aanmelding graag tegemoet.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens het bestuur VNG Utrecht 
Pim Bannink / Liesbeth Geurtsen 
 

 
 
Secretariaat VNG Utrecht 
Pim Bannink/Liesbeth Geurtsen 
Postbus 1, 3430 AA  Nieuwegein 
Stadsplein 1, 3431 LZ  Nieuwegein 
M  06 44 32 19 11/06 15 41 54 12 
vngutrecht.nl 
 
 
 

Datum en tijd: Vrijdag 22 november 9.30 – 13.00 uur 
Aansluitend lunch en middagprogramma 

Locatie:  KWR Water Research Institute, 
Groningenhaven 7, Nieuwegein 

https://protect-de.mimecast.com/s/QxgkCNOlKRFVo82cmi4pd?domain=vngutrecht.nl
https://protect-de.mimecast.com/s/xWsICOgmXRi53j6ivJx6z?domain=vngutrecht.nl

