
JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2006
van de VNG afdeling UTRECHT

Met omslag van dit jaarverslag toont "Vooruitstrevend Denken", een bronzend beeld van
kunstenaar Bernadette Leijdekkers. Met beeld symboliseert de doelstellingen van de
afdeling. Met beeld wordt uitgereikt als de zogeheten "Anton Houtsma" trofee aan leden
van het bestuur die zich op bijzondere wijze voor de afdeling hebben ingezet

UITGEBRACHT IN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING OP 31 MEI
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Bericht van de Voorzitter

De gemeenteraadsverkiezingen en de daarop volgende
collegeonderhandelingen hadden gevolgen voor de samenstelling
van het bestuur van de afdeling Utrecht. Piet Jonkman
(Amersfoort) en Wim den Heijer (Zeist) keerden niet terug in hun
colleges en Harm Jansen (Utrecht) kreeg een andere portefeuille.
Dit betekende hun vertrek uit het bestuur van de afdeling. Hun
plaatsen werden ingenomen door Hans van Daalen, later
opgevolgd door Ruud Luchtenveld (Amersfoort), Harrie Bosch
(Utrecht) en Ago Salverda (Leusden). Door de wijziging van onze
statuten is ons bestuur nu ook uitgebreid met een raadslid, Jannie
Foekens ( Utrechtse Heuvelrug) en met een griffier, Jannelies van
Berkel (De Bilt).

Belangrijke activiteiten waren dit jaar de verschillende themabijeenkomsten, de leden-
raadpleging over het VNG-rapport "de wil tot verschil" en het daarop voortbordurende
Manifest van de gemeenten en de discussie over de fijn stof problematiek tijdens de
voorjaarsvergadering in Maarssen.
De vervroeging van de kamerverkiezingen naar 22 november leidde tot uitstel van de
voor de dag erna geplande najaarsvergadering tot januari 2007.

De afdeling heeft zich schriftelijk gepresenteerd bij de nieuw gekozen raadsleden. Van
het houden van een aparte bijeenkomst voor nieuwe raadsleden werd afgezien,
vanwege het grate aantal van dit soort bijeenkomsten, dat over de nieuwe raden werd
uitgestort. Dit was ook merkbaar bij de door de afdeling georganiseerde bijeenkomsten
in het tweede en derde kwartaal, waarbij de deelname licht tegenviel.

Aan het eind van het jaar namen wij afscheid van onze ambtelijk secretaris Hans
Koekoek, die gedurende 23 jaar het bestuur van de afdeling Utrecht terzijde heeft
gestaan. Wij zijn Hans, die inmiddels een andere functie bij de gemeente Nieuwegein
heeft aanvaard, zeer erkentelijk voor al het werk, dat hij voor onze afdeling heeft verzet.

Die erkentelijkheid past ook onze vertrokken bestuursleden, die zich soms vele jaren
voor de VNG Utrecht hebben ingezet. Ik wil ook graag de huidige leden van het bestuur
en de medewerkers bedanken voor hun inzet. Met elkaar en in samenwerking met de
landelijke VNG kunnen wij onze leden van belangwekkende informatie voorzien, een
inspirerend platform voor discussie bieden en waar nodig de belangen van de Utrechtse
gemeenten
bepleiten.

Hans van der Sluijs
Voorzitter VNG Utrecht

Maarssen, 16 april 2007



1 . De VNG afdeling Utrecht, een ondernemende vereniging

1.1.Profiel
De VNG afdeling Utrecht is een zelfstandige vereniging met een rijke historie die
teruggaat tot 1919. Zij wil toonaangevend, initiatiefrijk zijn en zet zich vooral in om de
drie kernactiviteiten - informatievoorziening, platformfunctie en de behartiging van de
belangen - op een kwalitatief hoog niveau vorm te geven.
Wij zoeken uitdagingen om onze doelen te verwezenlijken. Onze leden kunnen bij ons
rekenen op het commitment die nodig is om de ambities waar te maken. Het is ook een
duidelijke boodschap aan onze leden en medewerkers.

1.2. Strategic
Onze strategic berust op drie pijlers:
* het scheppen van voorwaarden voor een kwalitatief goede, op de Utrechtse

situatie toegesneden informatievoorziening voor de Utrechtse gemeente-
bestuurders, die zo goed mogelijk aansluit op hun behoefte en gericht is op de
lange termijn;

* een duidelijke focus op een inspirerende platformfunctie; het streven is gericht op
kwaliteitsverbetering die uiteindelijk moet leiden tot een grotere tevredenheid bij
onze leden.

* de behartiging van de belangen van de Utrechtse gemeenten voor de vergroting
van de onderlinge samenhang.

De afdeling wil daarbij een optimaal gebruik maken van de capaciteiten van onze
medewerkers en hen stimuleren hun kennis en ervaringen in te zetten voor de verdere
ontplooiing van de afdeling.

1.3. Missiein2006
In het kader van onze kernactiviteiten gaan wij - evenals in 2005 - door om vooral de
platformfunctie te verstevigen. De rode draad daarvan is een constante verbetering van
de platformfunctie om onze leden nog meer dan tevoren van dienst te zijn bij het
vergaren van informatie, het uitwisselen daarvan, het voeren van discussies daarover en
het desgewenst het innemen van standpunten. Wij willen daarin graag voorzien, omdat
wij onze leden op dit punt zoveel mogelijk voordelen willen bieden.
De verdere ontwikkeling van de platformfunctie met daarbij de inzet voor de
ledenraadpleging en - consultatie van de landelijke vereniging levert de inhoud op voor
de verdere ontwikkeling van de digitale informatievoorziening. De website van onze
vereniging vormt daarbij een integraal onderdeel.
Daarnaast hebben wij in 2006 initiatieven genomen om de behartiging van de belangen
van de gemeenten in Utrecht te versterken. Wij hebben dat o.a. gedaan door in een
vroeg stadium initiatieven te ontplooien om in 2007 invloed te kunnen uitoefenen op de



verkiezingen voor Provinciate Staten en de collegevorming. In het jaarverslag over 2007
zullen wij hier nader op ingaan.

2. De VNG afdeling Utrecht, een veranderende vereniging

2.1. Algemeen
Het jaar 2006 stond in het teken van veranderingen. De landelijke vereniging heeft op 9
november 2006 tijdens de buitengewone algemene ledenvergadering in de Ridderzaal
in Den Haag het "Manifest van de gemeenten" vastgesteld. Daarin verwoorden de
gemeenten hun inzet voor de nieuwe kabinetsperiode. De punten die zijn opgenomen in
het Manifest zijn in een Uitvoeringsagenda nader geconcretiseerd en uitgewerkt.
De VNG wil haar leden zoveel mogelijk betrekken bij de realisatie daarvan, waar
mogelijk in samenwerking met de provinciate afdelingen.
De opdracht waar ook de Utrechtse gemeenten voor staan zijn: werken aan de cultuur:
bindend besturen, minder regels, de gemeente als het frontoffice van de overheid, en
meer bestuurskracht, minder bestuurlijke drukte. De gemeenten hebben daarvoor een
grotere autonomie en meer decentralisatie nodig, meer fmanciele ruimte, minder
toezicht, meer verantwoording en aanpassing van wet- en regelgeving.

In 2006 zijn bij de landelijke VNG de veranderingen doorgevoerd dat het aantal
beleidscommissies van 17 naar zeven is teruggebracht en dat het aantal leden van de
beleidscommissies beperkt is tot 15. De landelijke vereniging zet in op leden die niet
alleen kunnen bogen op hun politieke status, maar vooral op inhoudelijke expertise en
deskundigheid, maatschappelijke betrokkenneid en een uitstekend politiek-bestuurlijk
netwerk. Zij moeten informatie komen brengen in plaats van halen, actief kunnen
deelnemen aan de doelstellingen van de vereniging, belangen van het lokaal bestuur
kunnen behartigen en verdedigen in gesprekken met bewindslieden en Eerste en
Tweede Kamerleden.

Deze veranderingen bij de landelijke vereniging hebben consequenties gehad voor rol
en positie van onze afdeling. De herorientatie heeft een andere invulling van de
intermediaire functie door onze afdeling met zich mee gebracht. De nadruk is meer
komen te liggen op het drager c.q. schakel zijn in het netwerk voor de
ledenraadplegingen en -consultaties. Onze formele rol in de selectie en benoeming van
leden in het algemeen bestuur en VNG-commissies zijn wij kwijtgeraakt. Deze rol is
overgenomen door een speciaal daartoe ingestelde adviescommissie. Deze commissie
doet straks voordrachten voor de benoeming van de leden van het bestuur van de
vereniging en de beleidscommissies. Onze afdeling heeft nog wel de mogelijkheid
kandidaten voor het bestuur en de beleidscommissies aan de adviescommissie voor te
dragen. Na de raadsverkiezingen van 7 maart 2006 is de nieuwe werkwijze toegepast.
Eind 2006 is deze werkwijze geevalueerd, waarbij ook de provinciate afdelingen in de
gelegenheid zijn gesteld hun inbreng te leveren. De conclusies en aanbevelingen zullen
in 2007 door het bestuur van de VNG worden behandeld.



2.2 Dagelijks Bestuur

2.2.1.Algemeen
Reeds in de vorige twee verslagjaren hebben wij melding gemaakt van de veranderende
verhoudingen in de bestuurlijke organisatie van de landelijke vereniging. Die
veranderingen plaatsen de intermediaire functie van onze afdeling in een nieuw licht. Dit
heeft ertoe geleid dat het bestuur zich opnieuw georienteerd heeft op haar eigen rol en
positie in de nabije toekomst en op de langere termijn om meer toegevoegde waarde
voor de leden te kunnen leveren. Ook het aantal wisselingen in het bestuur zelf heeft
een belangrijke rol gespeeld bij de herorientatie. Het was tijd om een tussenbalans over
resultaten en de wijze van functioneren te maken.
Een eerste concept van de beleidsvisie is aan het einde van 2005 tot stand gekomen. In
2006 heeft het bestuur het concept nader uitgewerkt en vervolgens vastgesteld.
In de voorjaarsvergadering in Maarssen heeft het bestuur de definitieve beleidsvisie aan
u gepresenteerd.

2.2.2. Vergaderingen
Tijdens het verslagjaar 2006 kwam het bestuur 10 maal bijeen. Daarnaast werd voor de
voorbereidingen van de vergaderingen van het dagelijks bestuur en de algemene
ledenvergaderingen regelmatig overleg gehouden tussen de voorzitter, vice-voorzitter
en de secretaris/penningmeester.

In de vergadering van het dagelijks bestuur van 17 februari 2006 werd het jaarverslag
en de Jaarrekening 2005 vastgesteld.
Door de algemene ledenvergadering benoemde kascommissie, bestaande uit mevrouw
drs. L.A.M. Bakker, secretaris van de gemeente Soest en de heer W. van Wikselaar,
wethouder van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, heeft de Jaarrekening op 11 mei
2006 gecontroleerd en goed bevonden. De algemene ledenvergadering heeft in haar
vergadering van 1 juni 2006 de rekening 2005 goedgekeurd en bestuur en
penningmeester gedechargeerd.

Belangrijke onderwerpen waren de voorbereidingen van de verschillende bijeenkomsten
waaronder de voor- en najaarsvergaderingen. In het hierna volgende overzicht van
activiteiten geven wij u een nadere toelichting op de onderwerpen die in het bestuur aan
de orde zijn geweest.



2.2.3. Samenstelling
Niet alleen de veranderingen in de bestuurlijke organisatie van de VNG stonden centraal
in de vergaderingen van ons bestuur. Het bestuur ziet evenals in 2005 ook in 2006 terug
op een jaar dat zich kenmerkte door bestuurswisselingen, nu als gevolg van de
raadsverkiezingen van 7 maart 2006.
Zowel de vertrekkende als de nieuwe bestuursleden hebben zich evenwel actief ingezet
op de nieuwe koers van ons bestuur. Allen hebben ertoe bijgedragen dat er een stevige
basis is gelegd voor een gezonde en goed functionerende vereniging.

In het verslagjaar verliet een aantal leden het bestuur:
- de heer ir. P. Jonkman, wethouder van Amersfoort
- de heer W.J.M. den Heijer, wethouder van Zeist, en
- de heer H.H.Janssen, wethouder van Utrecht

Tot het bestuur traden toe:
- de heer mr. P.J.T. van Daalen, wethouder van Amersfoort,

later opgevolgd door de heer mr. R. Luchtenveld, wethouder van Amersfoort
- de heer H.P.A.M. Bosch, wethouder van Utrecht
- de heer A.J. Salverda, wethouder van Leusden

Door een wijziging van de statuten per 27 februari 2006 zijn op grond van artikel 8, lid 2
nu ook raadsleden en griffiers verkiesbaar als bestuurslid.
Op grond daarvan traden toe:

- mevrouw mr. drs. J.L. van Berkel, griffier van De Bilt, en
- mevrouw J. Foekens, raadslid van Utrechtse Heuvelrug

De samenstelling van het bestuur is momenteel als volgt:
De heer drs. J.W. v.d. Sluijs;
Voorzitter sinds 20 mei 2005 en daarvoor vanaf
2004 als vice-voorzitter;
burgemeester van de gemeente Maarssen.

De heer drs. J.J.L.M. Janssen;
Vice-voorzitter vanaf 20 mei 2005 en daarvoor vanaf
2004 als lid van het bestuur;
burgemeester van Zeist.

De heer drs. P.C.M. van Elteren;
Secretaris/penningmeester vanaf
januari 2002;
Secretaris van de gemeente Nieuwegein.



Mevrouw drs. M. Burgman;
Lid van het bestuur sinds 2005;
Burgemeester van de gemeente De Ronde Venen.

Mevrouw mr. M.A.J. Oosterwijk-Keulers;
Lid van het bestuur sinds 2005;
Secretaris van de gemeente Rhenen.

Mevrouw mr. drs. J. L. van Berkel;
Lid van het bestuur sinds 2006;
Griffier van de gemeente De Bilt

De heer A.J. Salverda;
Lid van het bestuur sinds 2006;
Wethouder van de gemeente Leusden

De heer H.P.A.M. Bosch;
Lid van het bestuur sinds 2006;
Wethouder van de gemeente Utrecht

De heer mr. R. Luchtenveld;
Lid van het bestuur sinds 2006;
Wethouder van de gemeente Amersfoort

Mevrouw J. Foekens;
Lid van het bestuur sinds 2006;
Raadslid van de gemeente Utrechtse Heuvelrug



2.2.4. Een overzicht van activiteiten in 2006

Januari 2006

Elisabeth van den Hoogen in gesprek met Egbert Reinders,
Jan Markink en Peter Donker

a) Op woensdag 11 januari in
Nijmegen en op dinsdag 17
januari in Utrecht vonden
voor raadsleden en andere
belangstellenden
conferenties plaats over het
onderwerp" de
raadsverkiezingen voorbij."
In Nijmegen waren er 70
deelnemers, in Utrecht 100.

b) Op vrijdag 27 januari vond in Zeist de bestuursvergadering plaats. De
belangrijkste agendapunten in deze vergadering: de voorbereiding van het
voorjaarscongres in Maarssen, de voorbereiding van de voordrachten voor het
VNG-bestuur en VNG-beleidscommissies na de gemeenteraadsverkiezingen, de
informatie aan nieuwe raadsleden na de verkiezingen.

Februari 2006

a) Op vrijdag 17 februari vond in De Bilt de bestuursvergadering plaats. De
belangrijkste onderwerpen in deze vergadering: jaarverslag 2005 en Jaarrekening
2005, voordrachten VNG-bestuur en VNG-beleidscommissies, de VNG Agenda
2006 met de thema's die de VNG wil uitwerken, het plan van aanpak website, de
gemeenteraadsverkiezingen van 7 maart 2006, en het voorjaarscongres in
Maarssen op 1 juni. Als thema voor het voorjaarscongres werd gekozen voor de
fijnstofproblematiek.

b) Op maandag 20 februari vond in Nieuwegein een bijeenkomst plaats van
portefeuillehouders Sociale Zaken. Er werden met een blik naar de toekomst
ervaringen uitgewisseld.

Maart 2006

a) Op dinsdag 7 maart vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats.

April 2006



a) Op vrijdag 21 april vond in Nieuwegein de bestuursvergadering plaats. De
belangrijkste onderwerpen in deze vergadering: voordrachten VNG-bestuur en
VNG-beleidscommissies, voorbereiden kennismakingsbijeenkomst voor nieuwe
gemeenteraadsleden, stand van zaken voorbereiding voorjaarscongres in
Maarssen, de uitwerking van de samenwerkingsovereenkomst met de VNG en
van de VNG Agenda 2006, de verdeling van aandachtsvelden bestuursleden
mede in relatie tot de in december 2005 door het bestuur vastgestelde
beleidsvisie, de voorbereiding van een bijeenkomst voor nieuwe wethouders, de
deelname aan het VNG-project" Goed Besteed" over het professioneel inkopen
en aanbesteden door gemeenten en het bespreken van diverse ontwikkelingen
na de gemeenteraadsverkiezingen.

Mei 2006

a) Op vrijdag 19 mei vond in Rhenen de bestuursvergadering plaats. De
belangrijkste onderwerpen in deze vergadering: kandidaatstelling bestuur en
beleidscommissies VNG, voorjaarscongres Maarssen, voorbereiding
ledengesprek en ledenraadpleging Toekomst Lokaal Bestuur op woensdag 30
augustus, voorbereiding najaarscongres in Woerden, vervulling vacatures in het
bestuur, bijeenkomst" Goed Besteed", Programmaraad RTV Utrecht, uitnodiging
van minister BZK voor regiobijeenkomsten Middenbestuur.

Juni 2006

a) Op donderdag 1 juni vond in Maarssen het voorjaarscongres plaats over de
fijnstofproblematiek, onder de titel:"Fijnstof:feit of fictie?". Gastsprekers waren
prof. Dr.ir. Hugo Priemus, hoogleraar Technische Universiteit Delft en mevr. Drs.
J.W.E. (Elisabeth) Spies, lid Tweede Kamer van het CDA. Als panelleden traden
op de heer ing. Guido Hoek, projectmanager Aveco de Bondt en de heer drs.
C.M. (Cor) de Vos, burgemeester van Nieuwegein. Discussieleider was de heer
Nico Postma, directeur van het Bureau voor Overheidsdocumentatie.

b) Op vrijdag 30 juni vond in Zeist de bestuursvergadering plaats. De belangrijkste
onderwerpen in deze vergadering: evaluatie voorjaarscongres, Toekomst Lokaal
Bestuur, voorbereiding najaarscongres op donderdag 23 november in Woerden
met als thema Europa, verdeling aandachtsvelden binnen het bestuur, de stand
van zaken voorbereidingen bijeenkomsten nieuwe wethouders en " Goed
Besteed", de reconstructiecommissie Gelderse Vallei en Utrecht-Oost en het
VNG-congres 2007 in Utrecht.

Juli 2006

Augustus 2006

a) Op woensdag 30 augustus heeft het ledengesprek plaatsgevonden over
Toekomst Lokaal Bestuur. Tijdens dit gesprek heeft de heer mr. R. Pans de koers
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van de VNG, de prestaties, inzet en
activiteiten toegelicht. Leden hebben hun
oordeel daarover en hun wensen en
verwachtingen over de VNG kenbaar
gemaakt. Daarnaast heeft de
ledenraadpleging over het rapport van
de Commissie Toekomst Lokaal Bestuur
" Wil tot Verschil" plaatsgevonden.

WIL TOT
awuMSwnsw eg s«*
VERSCHIL.

September 2006

a) Op donderdag 28 September was gepland een bijeenkomst in het
gemeentehuis van Leusden met het thema "Hoe maak ik van mijn
wethouderschap een succes!" Er zou een presentatie worden gehouden door
mevr. drs. M. van 't Veld, wethouder van Amersfoort, gevolgd door een discussie
van de deelnemers over hun ervaringen en tips. Vanwege de geringe
belangstelling - minder dan 10 wethouders van in totaal 105 wethouders - is de
bijeenkomst afgelast.

b) Op vrijdag 29 September vond in Soest de bestuursvergadering plaats. De
belangrijkste onderwerpen in deze vergadering: evaluatie Ledengesprek van 30
augustus, voorbereiding najaarscongres op 23 november in Woerden,
voorbereiding bijeenkomst project Water over o.a. de verbreding van de wettelijke
gemeentelijke rioleringszorgplicht met regenwater- en grondwaterbeleid, de
verbreding van de gemeentelijke rioolheffing en het verbrede gemeentelijk
rioleringsplan (GRP), overleg secretarissen provinciate afdelingen en de VNG.

Oktober 2006

a) Op vrijdag 20 oktober vond in Maarssen de bestuursvergadering plaats. De
belangrijkste onderwerpen in deze vergadering: begroting2007, vergaderschema
2007, bijeenkomst "Gemeentelijke Watertaken", discussie over de gesloten
huishouding provincies.

November 2006

a) Op vrijdag 24 november vond in het gemeentehuis van De Ronde Venen in
Mijdrecht de bestuursvergadering plaats. De belangrijkste onderwerpen in deze
vergadering: verplaatsing van het najaarscongres van 23 november 2006 in
Woerden naar 25 januari 2007 (thema Gemeenten en Europa), voorbereiding
twee raadsledenbijeenkomsten samen met de VNG afdeling Gelderland op
voorstel van de Vernieuwingsimpuls over het uitoefenen van invloed op de
raadsagenda en over besluitvormingstrajecten, beleidsplan VNG afdeling Utrecht,
vervulling vacatures in diverse provinciate commissies en werkgroepen, wijze van
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vervulling vacature binnen het bureau van de VNG, alsmede eerste discussie
over input provinciate verkiezingen.

December 2006

a) Op woensdag 6 december vond in Leusden de bijeenkomst plaats over
Gemeentelijke Watertaken. Deze
bijeenkomst is gecombineerd met het
project" De Schammer" bij Leusden. Dit
is een samenwerkingsproject van de
gemeenten Leusden en Amersfoort,
samen met het waterschap Vallei &
Eem, de provincie en andere
betrokkenen. Het gaat om de
ontwikkeling van oorspronkelijk
agrarisch gebied tot uiteindelijk een

gebied voor waterberging, recreatie en natuur.
b) Op vrijdag 15 december vond in Soest de bestuursvergadering plaats.

De belangrijkste onderwerpen in deze vergadering: voorbereiden congres op 25
januari in Woerden, evaluatie bijeenkomst Gemeentelijke Watertaken op 6
december, voorbereiding twee raadsleden bijeenkomsten, voorbereiden input
Utrechtse gemeenten voor een document waarin wordt aangegeven wat de
gemeenten in de komende bestuursperiode 2007-2011 van de provincie
verwachten.

Gebouw Waterschap Vallei & Eem

3. Financiele verantwoording

3.1. Algemeen

Tegelijkertijd met dit jaarverslag bieden wij u de Jaarrekening over het boekjaar 2006
aan. De Jaarrekening is door ons op 11 mei 2007 vastgesteld.
De kascommissie heeft de rekening op 15 mei 2007 gecontroleerd en goed bevonden.
De verklaring van de kascommissie treft u aan als punt 4 van dit verslag.
De rekening is opgemaakt door de penningmeester in samenwerking met een financiele
medewerker van de gemeente Nieuwegein. De kascommissie heeft de rekening
gecontroleerd in aanwezigheid van de penningmeester en de twee medewerkers van
het bureau.
Het bestuur stelt u voor de door het bestuur vastgestelde Jaarrekening goed te keuren.
Wij stellen u tegelijkertijd voor het bestuur en de penningmeester te dechargeren voor
het gevoerde bestuur en het beleid, voor zover dit uit het jaarverslag, de Jaarrekening en
de daarop gegeven toelichting blijkt.
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3.2. Jaarrekening 2006

3.2.1. Rekening van Baten en Lasten 2006
Uitgaven

Bestuur Pers
Bestuur Ov

Best.dag/Voorj. Verg.
Pers

Best.dag/Voorj. Verg. Ov

Najaarsvergadering Pers
Najaarsvergadering Ov

Themabijk/Ledenrpl.
Pers
rhemabijk/Ledenrpl. Ov

Infovoorziening Pers
Infovoorziening Ov

Contacten andere ovh.
Pers
Contacten andere ovh.
Ov

Bankkosten

Reis- en verblijfkosten

Porto- en drukkosten

Overige kosten

Begroting

2006
36.800,00

1.000,00

9.200,00

1 .000,00

9.200,00
1.000,00

28.800,00
9.000,00

24.000,00
5.000,00

2.000,00

1.500,00

500,00

1.500,00

13.500,00

0,00

144.000,00

Rekerimg

2006
38.787,47

511,80

9.126,45

2.669,12

9.126,45
190,80

29.660,98
1.988,66

25.097,75
3.669,84

2.281 ,64

1.514,32

230,70

457,37

2.913,81

8.030,06

136.257,22

Inkomsten

Contributie

Bankrente
Bankrente
deposito

Bijdrage VNG

Resultaat

Begroting

2006
134.282,00

673,00

0,00

9.045,00

144.000,00

Rekening

2006
134.282,82

113,53

1515,23

9.045,00

-8.699,36

136.257,22
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3.2.2. Balans per 31 december 2006

Activa
Bank lopende rekening
48.36.73.900
Nog te ontvangen
Depositorente
Deposito
62.09.62.844

; |Passiva

4.957,41

426,17

97.162,09

102.545,67

Nog te betalen:
Gemeente Nieuwegein
Overigen:

Reserve
(Zie mutaties)

55.313,00
6.338,83

40.893,84

102.545,67

3.2.3. Reserve per 31 december 2006

Reserve 01/01/2006
Onttrekking:
Resultaat 2006
Reserve 31/12/2006

32.194,48

8.699,36
40,893,84

14



Aldus vastgesteld op 11 mei 2007,

De heer drs. J.W. v.d. Sluijs,
Voorzitter

De heer drs. J.J.LM. Janssen,

De heer drs. P.C.M. van Elteren
Secretaris/Penningmeester

Mevrouw njf3!$. 44. van Berkef,
Lid

/ Y \
<*-^

Mevrouw drs. M Burgman,

De heer mr. Rluchterweld,
lid

Mevrouw J.Foekens,
Lid

DeheerH.PAM. Boscsh,
Ud

Mevrouw mr. MAJ.Oosterwijk-Keulers,
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3.3 Toelichting Jaarrekening

Met deze Jaarrekening legt het bestuur financiele verantwoording af voor het afgelopen
jaar. De rekening biedt zicht op de realisering van de voor 2006 gestelde doelen. Ook in
2006 is een begroting gepresenteerd die op activiteiten is gebaseerd.

De exploitatierekening bestaat uit een totaaloverzicht van baten en lasten. De baten en
lasten zijn verantwoord volgens het activiteitenbeginsel. Dat wil zeggen dat als er een
activiteit is verricht, de opbrengsten en de kosten zijn verantwoord als gerealiseerde
baten en lasten. Indien de daadwerkelijke ontvangst of betaling nog niet heeft
plaatsgevonden op de verslagdatum, dan vindt u dat terug op de balans per 31
december 2006.

3.3.1. Exploitatierekening

Baten
Lasten
Exploitatieresultaat

Begroting
2006
144,0
144,0

0

Rekening
2006
145,0
136,3

8,7

Rekening
2005
107,1
139,0

-/-31,9

De rekening 2006 sluit met een voordelig resultaat van 8,7 duizend euro. Vorig jaar was
er een nadelig resultaat van 31,9 duizend euro. Een positief verschil derhalve van meer
dan 40 duizend euro.
Dat resultaat is in hoofdzaak te verklaren door de contributiestijging van bijna 96
duizend euro in 2005 naar 134 duizend euro in 2006. Zoals bekend is er in 2005
besloten de contributie te verhogen, nadat de vijf jaar daarvoor de contributie niet is
verhoogd, ook niet met een inflatiecorrectie.
Daar staat tegenover dat de personeelslasten in 2006 met 9,35 duizend euro zijn
gestegen. Dat heeft onder andere te maken met het feit dat de urenuitbreiding van 2005
niet is ingegaan per 1 januari van dat kalenderjaar, maar op 1 maart 2005. Verder is er
sprake van de reguliere loon- en prijsstijgingen.
De bankkosten en bankopbrengsten hadden in 2005 een positief saldo van 1050 euro,
in 2006 was het positief saldo gestegen tot 1400 euro.
Een opvallend positief verschil ten opzichte van 2005 betreft de porto- en drukkosten. In
2005 werd daaraan ruim 14,5 duizend euro besteed, in 2006 een bedrag van 2,9
duizend, een positief verschil van 11,6 duizend euro. De belangrijkste verklaring is dat
er steeds meer post wordt verstuurd per e-mail.
Op de Algemene ledenvergadering van 25 januari 2007 tijdens het wintercongres in
Woerden is de begroting 2007 vastgesteld. In die begroting is de systematiek van
opbouw ten opzichte van de begrotingen 2005 en 2006 gewijzigd. In de begroting 2007
is nu een begrotingspost
" administratiekosten" van 8,5 duizend euro opgenomen, in plaats van vier kleinere
posten, waaronder porto- en drukkosten. Verder zullen de baten en lasten niet meer
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verdeeld worden via het activiteitenbeginsel. Gelet op de omvang van deze financiele
huishouding heeft het hanteren van dat beginsel iets geforceerds.

4. Kascommissie 2006

Opdracht
Door de algemene ledenvergadering van 1 juni 2006 zijn de leden van de kascommissie
benoemd voor de wettelijke controle van de Jaarrekening 2006 van VNG afdeling Utrecht
te Nieuwegein. Benoemd zijn: mevr. Drs. L. (Loes) Bakker, gemeentesecretaris van
Soest en de heer W. (Wim) van Wikselaar, wethouder van de gemeente Utrechtse
Heuvelrug.
Mevr. Bakker is per 1 maart 2007 gemeentesecretaris van Gouda geworden. Zij heeft
daarmee haar titel verloren voor deze kascommissie.
De statuten, zoals deze luiden na de statutenwijziging verleden op 27 februari 2006,
voorzien niet in een situatie als deze.
Het Bestuur van de VNG afdeling Utrecht heeft daarom in zijn vergadering van 13 april
2007 als haar vervanger voorlopig benoemd, in afwachting van de formele bekrachtiging
door de algemene ledenvergadering, mevr. J. (Janneke) Louisa -Muller,
gemeentesecretaris van Wijk bij Duurstede.

De Jaarrekening is opgesteld door een financiele medewerker van de gemeente
Nieuwegein onder verantwoordelijkheid van de penningmeester van de vereniging. In
zijn vergadering van 11 mei 2007 heeft het bestuur de Jaarrekening vastgesteld. De
Jaarrekening moet op grond van de voorschriften van het Burgerlijk Wetboek door een
kascommissie worden beoordeeld. Het is dan ook onze verantwoordelijkheid om een
verklaring inzake de Jaarrekening af te geven.

Werkzaamheden
Onze controle hebben wij naar beste vermogen verricht overeenkomstig wat van ons
redelijkerwijs mag worden verwacht met betrekking tot controleopdrachten. Onze
controle was zodanig, dat wij een redelijke mate van zekerheid hebben verkregen dat de
Jaarrekening geen onjuistheden van materieel belang bevat. Ook hebben wij de
informatie ter onderbouwing van de bedragen en de toelichting in de Jaarrekening
gecontroleerd. Onze controle omvatte ook een beoordeling van de grondslagen voor de
financiele verslaggeving die bij het opmaken van de Jaarrekening zijn toegepast. Wij zijn
van mening dat onze controle een deugdelijke grondslag vormt voor een verantwoord
oordeel.

Oordeel
Wij zijn van oordeel dat de Jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de
samenstelling van het vermogen op 31 december 2006 en van het resultaat over 2006
en in overeenstemming is met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiele
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verslaggeving. De Jaarrekening voldoet aan de wettelijke bepalingen inzake de
Jaarrekening zoals opgenomen in het Burgerlijk Wetboek.

Nieuwegein, 15 mei 2007

De kascommissie,

mevrouw J. Louisa-Muller, de heer W. van Wikselaar,
secretaris van de gemeente wethouder van de gemeente
Wijk bij Duurstede Utrechtse Heuvelrug
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