
 
 

Uitnodiging digitaal Najaarscongres 2020 VNG Utrecht  

op vrijdag 20 november 
 

In een jaar waarin alles anders loopt dan gepland ziet ook de VNG Utrecht zich genoodzaakt het 

Najaarscongres 2020 in een andere vorm te gieten dan u gewend bent. Op vrijdag 20 november bent 

u nog steeds van harte welkom, maar dan wel in een geheel digitale omgeving. Het programma 

wordt u aangeboden in nauwe samenwerking met de provincie Utrecht en het ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

 

Een fysieke ontvangst is helaas niet mogelijk, maar online bent u meer dan welkom op onze speciale 

congreswebsite, waar u tijdens de diverse programmaonderdelen kunt luisteren naar en meepraten 

met onze studiogasten. Het Najaarscongres wordt namelijk uitgezonden vanuit de raadszaal in het 

stadhuis van Vianen, in de gastgemeente Vijfheerenlanden. Het digitale Najaarscongres is 

opgebouwd uit drie programmaonderdelen. 

 

ALV VNG Utrecht 

Als eerste is om 09.30 uur de Algemene Ledenvergadering van de VNG Utrecht aan de orde. Deze 

wordt gehouden na een kort welkomstwoord van Sjors Fröhlich, burgemeester van Vijfheerenlanden, 

en Maarten Divendal, voorzitter van de VNG Utrecht en burgemeester van De Ronde Venen.  

Op de agenda staan onder andere het jaarverslag 2019 en de begroting 2021. 

 

Zoals te doen gebruikelijk geeft de landelijke VNG aansluitend een toelichting op de ‘Haagse 

ontwikkelingen’. Dit onderdeel wordt verzorgd door Leonard Geluk, algemeen directeur van de VNG. 

 

Het Utrechts Aanbod 

Het tweede programmaonderdeel begint om 10.05 uur en betreft het zogeheten Utrechts Aanbod. 

Op woensdag 17 maart 2021 zijn er weer landelijke verkiezingen. De uitkomst daarvan is ook van 

belang voor de toekomst van de regio Utrecht. Daarom is het goed nu al te bezien wat het nieuwe 

kabinet, de provincie Utrecht, de Utrechtse gemeenten en waterschappen voor elkaar zouden 

kunnen betekenen. Wat zijn de belangrijkste thema’s en ontwikkelingen in de regio waarmee in het 

nieuwe regeerakkoord rekening moet worden gehouden? Wat is kortom het Utrechts Aanbod aan 

het nieuwe kabinet? 

 

Na een wervende pitch van Hans Oosters, commissaris van de Koning in de provincie Utrecht, 

worden, onder leiding van presentator Elisabeth van den Hoogen, de vijf onderwerpen uit het 

Utrechts Aanbod besproken: wonen, werken, bereikbaarheid, groen en klimaat/energie. Daarbij 

komt ook ter sprake hoe de regio hier samen in kan optrekken richting Den Haag. Gesprekspartners 

zijn onder andere Hans Oosters, Cees van Eijk (wethouder Amersfoort), Astrid van de Klift 

(gemeentesecretaris Veenendaal) en Judith de Vor (raadslid Oudewater).  

 

https://vngutrecht.nl/najaarscongres-2020/
https://youtu.be/UK9zTo-4UhM


In de weken hieraan voorafgaand nodigt de provincie de Utrechtse gemeenten, regio’s en 

waterschappen al uit te reflecteren op de conceptversie van het Utrechts Aanbod. Via polls en een 

speciaal chatkanaal kunnen de kijkers bijdragen aan de discussie. Aan het einde vatten Hans Oosters 

en Maarten Divendal de gezamenlijke inzet van de provincie en gemeenten richting Den Haag samen. 

 

Inschrijving 

U kunt zich voor 10 november 2020 inschrijven voor dit deel van het Najaarscongres via deze link. 

Deelnemers krijgen via het e-mailadres waarmee zij zich hebben ingeschreven uiterlijk een week voor 

het begin van het congres de link, waarmee het Najaarscongres bekeken kan worden. 

 

Toekomst Openbaar Bestuur 

Het derde deel van het Najaarscongres staat in het teken van de Toekomst van het Openbaar 

Bestuur. Dat deel begint om 11.30 uur. 

Op 18 oktober 2019 heeft Kajsa Ollongren, de minister van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties, daarover een brief naar de Tweede Kamer gestuurd, beter bekend als ‘de 

Thorbeckebrief’. Naar aanleiding hiervan maakt het ministerie deze maanden een ronde langs de 

twaalf provincies. Tijdens de bijeenkomsten gaat Chris Kuijpers, directeur-generaal Bestuur, Ruimte 

en Wonen van het ministerie van BZK het gesprek aan met provinciale,  gemeentelijke en 

waterschapsbestuurders met ‘bestuurlijke organisatie’ in hun portefeuille. 

 

Deze Utrechtse ontmoeting vindt eveneens digitaal plaats  en wordt ook verzorgd vanuit het stadhuis 

van Vianen. Na een korte plenaire inleiding gaan de deelnemers virtueel in subgroepen uiteen om 

door te praten over twee thema’s: ‘de provincie als middenbestuur’ en ‘regionale samenwerking’. 

Een eerste terugkoppeling van de gevoerde discussie in hun subgroep wordt plenair gedaan door 

respectievelijk commissaris Hans Oosters en gedeputeerde Hanke Bruins Slot. Aansluitend zal Chris 

Kuijpers aangeven wat met de opbrengst van de bespreking van beide thema’s wordt gedaan en 

schetst hij het vervolgproces. 

 

Om 12.40 uur wordt dit deel van de digitale bijeenkomst afgesloten door Maarten Divendal. 

 

Inschrijving 

Dit programmaonderdeel is alleen bestemd voor de bestuurder van de gemeente of waterschap met 

‘bestuurlijke organisatie’ in portefeuille. Per gemeente of waterschap kan zich slechts één bestuurder 

aanmelden. Dit kunt u doen door vóór 10 november 2020 een e-mail te sturen naar 

hans.versteeg@provincie-utrecht.nl. Graag hoort de provincie daarbij ook naar welke deelsessie uw 

voorkeur uitgaat. Deelnemers krijgen via het e-mailadres waarmee ze zich hebben ingeschreven 

uiterlijk een week voor het congres aanvullende informatie en de link waarmee kan worden 

deelgenomen aan het onderdeel Toekomst Openbaar bestuur.  

https://vngutrecht.nl/najaarscongres-inschrijven/

