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VNG Utrecht wil onderzoek naar financiële 

positie Utrechtse gemeenten 

Het alarmerende bericht van de provincie Utrecht over de ernstige financiële 

problemen bij de 26 Utrechtse gemeenten worden herkend en ondersteund 

door de VNG Utrecht. In een brief aan de ministers van Financiën en BZK roept 

zij de bewindslieden op nader onderzoek te doen naar de financiële positie van 

de Utrechtse gemeenten, ook in meerjarig perspectief. 
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Volgens het provinciebestuur redden de Utrechtse gemeenten het niet zonder 

structurele extra middelen vanuit het Rijk. "Wij hopen dat u onze zorg deelt en 

de gemeenten tegemoet zal komen met passende maatregelen die leiden tot 

een structurele financiële oplossing voor de gemeenten.” 

 

In haar brief ondersteunt de VNG Utrecht die oproep. “Gedeputeerde Staten 

hebben de veelzijdigheid van de problematiek naar onze mening goed 

weergegeven. De zorgen zoals door Gedeputeerde Staten verwoord zijn 

inderdaad bijzonder groot en de door hen gedane oproep wordt derhalve door 

ons bestuur volledig ondersteund.” 

 

Zij pleit tevens nadrukkelijk voor meer onderzoek: “Het lijkt ons wenselijk dat er 

nader onderzoek wordt gedaan naar de financiële positie van de Utrechtse 

gemeenten, ook voor wat betreft het meerjarenperspectief van die gemeenten.” 

• Lees hier meer... 

 

 

 

Wethouder Geerdes weg uit Houten 

Herman Geerdes vertrekt als wethouder van de 

gemeente Houten. Hij treedt per 1 mei in dienst 

als adviseur bij het Utrechtse 

communicatiebureau Dietz. Geerdes – geboren 

en getogen Schalkwijker – werd in 2002 raadslid 

voor de VVD in Houten. In april 2010 werd hij 

wethouder.   

• Lees meer 
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Hugo Prakke treedt aan in Baarn 

Hugo Prakke (49) is door de raadsfractie van 

D66 in Baarn voorgedragen als nieuwe 

wethouder. De kandidaat-wethouder was sinds 

2010 raadslid voor D66 in Utrechtse Heuvelrug. 

Zijn portefeuille in Baarn omvat onder andere 

financiën, onderwijs, kunst en cultuur.  

• Lees meer 
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