Aan de raden en colleges van burgemeester en wethouders van de Utrechtse gemeenten
d.t.v. de griffiers en gemeentesecretarissen
Geachte griffiers en secretarissen,
Op 20 maart 2019 vinden de verkiezingen voor Provinciale Staten plaats. Ook voor gemeenten een
belangrijk moment. Het bestuur van de VNG Utrecht wil daarom een ‘Manifest van de Utrechtse
gemeenten’ aanbieden aan de lijsttrekkers c.q. mogelijke onderhandelaars voor een nieuw college
van Gedeputeerde Staten. Het is de hoop en verwachting dat dit Manifest een inhoudelijke plek krijgt
in het provinciaal beleid voor de komende bestuursperiode en dat het werkt ten gunste van de
gemeenten en een goede samenwerking tussen provincie en gemeenten.
Wat willen de gemeentebesturen de politieke partijen via dat Manifest meegeven en wat kan de
gemeentelijke inbreng zijn voor de Statenverkiezingen? En minstens zo belangrijk: wat zien we terug
in het ‘bestuursprogramma’ 2019 – 2023? Tijdens het Najaarscongres van 23 november jl.
leverden een aantal Utrechtse bestuurders al een eerste bijdrage voor het Manifest.
Ons verzoek
Wij doen een beroep op de raden en colleges van de Utrechtse gemeenten om aan de hand van
onderstaande onderwerpen bij voorkeur kort en bondig aan te geven wat zij van belang vinden om in
het Manifest op te nemen. Het document wordt beperkt tot een aantal specifieke beleidsterreinen, te
weten:
 de bestuurlijke samenwerking van provincie en gemeenten
 economie en bedrijvigheid
 mobiliteit
 landelijk gebied
 woningbouwopgaven
 energietransitie en klimaatadaptatie
 cultureel erfgoed en recreatie.
Daarnaast kunt u ook een eigen thema benoemen waarvoor u vanuit uw gemeente aandacht vraagt.
Vervolg
Alle reacties en de opbrengsten van ons najaarscongres worden verwerkt in het Manifest, dat het
bestuur van de VNG Utrecht in zijn vergadering van 1 februari a.s. vaststelt. Het zal vervolgens
worden aangeboden aan de commissaris van de Koning en vertegenwoordigers van de aan de
verkiezingen deelnemende politieke partijen. Nadien bieden wij het ook de (in)formateur van een
nieuw college van Gedeputeerde Staten aan.
Verkiezingsdebat
Wij organiseren opnieuw een verkiezingsdebat met de lijsttrekkers van de politieke partijen in
provinciale staten, gemeentebestuurders en statenleden. Ons manifest vervult daarbij een
belangrijke rol. Dat debat zal worden gehouden op dinsdagavond 5 maart 2019 van 19.30 – 22.00 uur
in de foyer van het provinciehuis. Alle raadsleden, griffiers, burgemeesters, wethouders en
gemeentesecretarissen ontvangen daarvoor per e-mail een uitnodiging.
Wilt u mij uw reactie uiterlijk donderdag 17 januari 2019 mailen? Indien u nog vragen hebt kunt u
uiteraard contact met mij opnemen. Uw reactie zie ik met belangstelling tegemoet.
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