
 

Uitnodiging najaarscongres 2021  

‘Bakken met vertrouwen’ 

Vrijdag 19 november 2021 
Kasteel Groeneveld 

Groeneveld 2 
3744 ML Baarn 

 

Dames en heren, 
 
Graag nodigen we u uit voor het Najaarscongres van de VNG Utrecht, dat wordt 
gehouden op vrijdag 19 november 2021. Gastgemeente is Baarn die als locatie van het 
congres gekozen heeft voor het fraaie Kasteel Groeneveld. Op onze website heet 
burgemeester Mark Röell u van harte welkom. Alle deelnemers aan het congres zijn 
verplicht een coronatoegangsbewijs te laten zien samen met een 
identiteitsbewijs.   
 
Inhoudelijk staat het Najaarscongres in het teken van de bestuursstijl in de komende 
bestuursperiode. Wat gaan we anders doen en waar gaan we mee stoppen? Zeker de 
moeite waard zal de inleiding van Marije van den Berg zijn. Zij is onderzoeker en 
publicist op het gebied van lokale democratie, bestuurlijke vernieuwing en participatie. 
Ook is er een drietal deelsessies, mede in samenwerking met Democratie in Actie. Aan 
bod komen onder andere het vertrouwen in het openbaar bestuur, lokale digitale 
democratie en een krachtige gemeenteraad maar hoe dan? 
De dagvoorzitter is Mark Berntssen.  
 
Uiteraard komen ook de vaste elementen aan bod, in de vorm van onze algemene 
ledenvergadering en het bijpraten over Haagse ontwikkelingen door de VNG. Dat 
laatste belooft zeker interessant te worden een week voor de BALV van de VNG. Heeft u 
hiervoor een specifieke vraag? Laat het ons dan per e-mail weten, zodat daar op 19 
november aandacht aan kan worden besteed. 
 
Na de lunch, die u wordt aangeboden door de gemeente Baarn, kunt u een bezoek 
brengen aan de Oranjerie van Paleis Soestdijk, waar u wordt bijgepraat over de 
bestuurlijke aspecten en de toekomstplannen rond het paleis. Dat is zeker ook de moeite 
waard! 
 
Globale programma: (zie website voor het uitgebreide programma) 
 
9.00 - 9.30: ontvangst in Kasteel Groeneveld met koffie en thee 

 
9.30 – 10.15: Auditorium 

welkomstwoord door Mark Röell, burgemeester van Baarn 
- ALV 
- informatie VNG (herijking gemeentefonds + kabinetsformatie) 
 

https://protect-de.mimecast.com/s/3J4rCk2YjPUOL674S2EQAL?domain=kasteelgroeneveld.nl
https://protect-de.mimecast.com/s/2TX-ClRZkPU295yks9OeAI?domain=vngutrecht.nl
https://protect-de.mimecast.com/s/3N92Cmq10Ptj0KZ6fBSlVb?domain=lokale-democratie.nl
https://protect-de.mimecast.com/s/GyRTCnR2mPU7yqzxiZG4sb?domain=vngutrecht.nl


10.15 – 11.00: inleiding door Marije van den Berg ‘Vertrouwen bak je in de 
uitvoering’ 
 

11.00 – 11.30: pauze 
 

11.30 – 12.45: - sessie ‘ingrediënten voor 2022 en verder’ met Marije van 
den Berg 

- sessie ‘Krachtige gemeenteraad, maar hoe dan?’ met Frank 
Speel van Democratie in Actie 

- sessie ‘Krachtige lokale digitale democratie’, met Jeroen 
Bruins van Democratie in Actie 

 
12.45 – 13.00: plenaire afsluiting in Auditorium 

 
13.00 – 13.45: lunch 

 
13.45 / 14.00: vertrek voor excursie naar Paleis Soestdijk 

 
15.45: afsluiting 

 
 
Maar bovenal is het Najaarscongres natuurlijk ook een netwerkbijeenkomst. Eindelijk 
kunnen de Utrechtse burgemeesters, wethouders, raadsleden, griffiers en 
gemeentesecretarissen elkaar weer in levende lijve ontmoeten. 
 
Inschrijven. 
Via deze link kunt u zich inschrijven voor het najaarscongres. 
 
Maximaal aantal deelnemers. 
Vanwege de geldende coronamaatregelen kunnen er maximaal 100 mensen deelnemen 
aan het congres. Zodra het maximum aantal deelnemers is bereikt, zullen we gaan 
werken met een ‘reservelijst’. Mocht u na aanmelding alsnog verhinderd zijn, laat het dan 
aan ons weten, zodat we mensen van de ‘reservelijst’ kunnen toelaten.  
 
We hopen u op 19 november te mogen begroeten. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het bestuur van de 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 
 
 

https://protect-de.mimecast.com/s/9pyHCoZ3nPUroLM8SOk1Rp?domain=vngutrecht.nl
https://protect-de.mimecast.com/s/g0vMCpZ4oPUnlNGyT28U-v?domain=vngutrecht.nl

