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Congres: Democratisch 

gekozen Burgemeester? 
 

Zaterdag 10 september 2022 

 

Locatie: Business Center Het Wisselspoor in Utrecht 

Inleiding door Hans Siepel, schrijver, politicoloog, spreker en 

adviseur. 

 

Oud topambtenaar Hans Siepel begon als PR voorlichter bij 

Groen Links en was daarna woordvoerder voor diverse 

bewindslieden. Hij werd plaatsvervangend directeur bij het 

ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hij 

wordt ook de klokkenluider over de Nederlandse 

bestuurscultuur genoemd. Hij was te kritisch en werd gedwongen tot vertrek 

bij BZK. Hij is auteur en schreef 15 diverse boeken naast artikelen in diverse 

media. Enerzijds over religie, mystiek en het geestelijk leven en anderzijds 

over communicatiestrategie en openbaar bestuur. Zijn essays gelijken soms 

Multatuliaanse tirades tegen de bestuurscultuur van de Nederlandse 

Rijksoverheid. 

Inloop: Vanaf 10 uur; 2e Daalsedijk 8D; 3551EJ Utrecht 

Congres: 10.30 – 12.30 uur 

Aanmelden vóór 7 september via info@vppg.nl . Niet leden dienen € 15 te 

storten op NL37 INGB 0000 0142 92. Reis en verblijfskosten kunnen bij de 

gemeente gedeclareerd worden op basis van het Rechtspositiebesluit 

decentrale politieke ambtsdragers 2019.   

_________________________________________________________ 

Na afloop congres is vanaf 13.30 uur de Algemene Ledenvergadering VPPG. 

De lunch is van 12.30 – 13.30 uur. De kosten voor deelnemers lunch € 20. 
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Algemene ledenvergadering 

      Aanvang: 13.30 uur 

 

 

 

AGENDA: 

1. Opening door vicevoorzitter Fons Zinken 

2. Vaststellen agenda 

3. Notulen: ALV 9 oktober 2021 (bijgevoegd). 

4. Jaarverslag 2021 (bijgevoegd). 

5. Financiën:(stukken op aanvraag toegestuurd en ter vergadering uitgereikt) 

a. Verslag kascontrolecommissie. 

b. Jaarrekening 2021. 

c. Verkiezing leden kascontrolecommissie. 

d. Begroting 2023. 

6. Bestuur. Vanaf november 2021 is de functie voorzitter vacant. Kandidaten worden 

opgeroepen voor deze vacante functie en voor de noodzakelijke aanvulling 

van andere functies in het bestuur. Liefst aanmelden voor 4 september. De 

komende jaren zijn zeer belangrijk voor de ontwikkelingen in de lokale democratie. 

Denk aan verandering Kieswet, invoering Wet politieke partijen (Wpp); subsidiering 

politieke partijen, verbetering positie raadsleden enz. Het bestuur is van mening dat 

een uitbreiding van het aantal bestuursleden absoluut noodzakelijk is om als 

vakvereniging de belangen van onafhankelijke raadsleden te optimaliseren. 

Geïnteresseerde raadsleden en bestuursleden of leden van lokale groeperingen 

worden gevraagd zich te melden. 

7. VPPG-academie: partijonafhankelijke scholing en vorming.  

8. Congres: Naar aanleiding van het congres eventueel een petitie formuleren en 

versturen naar de minister BZK en Tweede-Kamer. 

9. Rondvraag. 

10. Sluiting 

De voormalige NS-locatie 2e Daalsedijk ligt tussen de spoorlijn Amsterdam-Utrecht en de 

Amsterdamsestraatweg. Hemelsbreed ligt het dicht bij Utrecht Centraal, van het oostelijk 

deel is het minder dan 1.000 meter tot het nieuwe muziekcentrum Tivoli in hartje Utrecht. Er 

is een zeer ruime kosteloze parkeergelegenheid. info@hetwisselspoor.nl :030 3075151 
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