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JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2007 
van de VNG afdeling UTRECHT 

 
 
  
  
 
 
Het omslag van dit jaarverslag toont “Vooruitstrevend Denken”, een bronzend beeld van 
kunstenaar Bernadette Leijdekkers. Het beeld symboliseert de doelstellingen van de 
afdeling. Het 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 10 APRIL 2008 IN 
AMERSFOORT



VNG afdeling Utrecht – Jaarverslag en Jaarrekening 2007 – 2 

 

BERICHT VAN DE VOORZITTER ........................................................................................................................... 3 

1 . DE VNG AFDELING UTRECHT, EEN ONDERNEMENDE VERENIGING.................................................. 5 

1.1. PROFIEL ............................................................................................................................................................. 5 
1.2. STRATEGIE......................................................................................................................................................... 5 
1.3. MISSIE IN 2007 .................................................................................................................................................. 5 

2. DE VNG AFDELING UTRECHT, EEN VERANDERENDE VERENI GING ................................................... 5 

2.1. ALGEMEEN ......................................................................................................................................................... 5 
2.2 DAGELIJKS BESTUUR.......................................................................................................................................... 7 

2.2.1.Algemeen ..................................................................................................................................................... 7 
2.2.2. Vergaderingen ............................................................................................................................................ 7 
2.2.3. Samenstelling.............................................................................................................................................. 8 
2.2.4. Een overzicht van activiteiten in 2007...................................................................................................... 10 

3. FINANCIËLE VERANTWOORDING ................................................................................................................. 18 

3.1. ALGEMEEN ....................................................................................................................................................... 18 
3.2. JAARREKENING 2007 ...................................................................................................................................... 18 

3.2.1 Rekening van Baten en Lasten 2007 .......................................................................................................... 18 
3.2.2. Balans per 31 december 2007 .................................................................................................................. 19 

3.3 TOELICHTING JAARREKENING........................................................................................................................... 20 
3.3.1. Exploitatierekening................................................................................................................................... 20 

4. KASCOMMISSIE 2007. ....................................................................................................................................... 22 



VNG afdeling Utrecht – Jaarverslag en Jaarrekening 2007 – 3 

 
Bericht van de Voorzitter  
 
 
Het doet me genoegen mijn beleving van het afgelopen jaar 
voor de VNG afdeling Utrecht met u te mogen delen. 
 
Er viel veel te beleven! Voor mijzelf natuurlijk allereerst het 
overnemen van de voorzittershamer van Hans van de Sluijs in 
november. Wat is er voor een bestuurder mooier dan 
voorzitter te zijn van een vereniging die zo eigen is als onze 
afdeling? Welke uitdaging mooier dan iemand als Hans 
opvolgen?  
 
Met het aanwijzen in december van ons bestuurslid Ruud 

Luchtenveld tot vice-voorzitter  is het bestuur van de afdeling compleet. Dat geeft het 
vertrouwen dat we de ontwikkelingen van het afgelopen jaar door kunnen zetten in de 
komende tijd.  
 
Het grote thema van 2007 was bestuurlijke samenwerking. Het nieuwe kabinet 
presenteerde aan het begin van het jaar een regeerakkoord waarin op veel thema’s 
samenwerking met en tussen gemeenten basis voor het bereiken van de beleidsdoelen 
is.  
 
Een zelfde nadruk op de gemeente als partner in het bestuur is ontstaan op het 
provinciaal niveau. In de voorbereiding van de provinciale verkiezingen organiseerden 
we een lijsttrekkersdebat. We boden ons “Manifest van de Utrechtse gemeenten” aan de 
onderhandelaars na de verkiezingen aan. Het zou onbescheiden zijn te claimen dat we 
het daarmee hebben afgedwongen, maar feit is dat de contacten tussen het nieuwe 
college van Gedeputeerde Staten en de gemeenten, individueel en gezamenlijk in onze 
afdeling, zijn aangetrokken. 
 
De samenwerkingsagenda tussen ons en GS die  aan het eind van het jaar werd 
gepresenteerd is het voorlopige resultaat van dat contact. Belangrijke thema’s voor ons 
als gezamenlijke gemeenten als het versterken van de samenhang tussen beleid en 
uitvoering van provincie en gemeenten, het verlagen van de provinciale administratieve 
lasten voor gemeenten en inzet van provinciale capaciteit voor gemeenten zijn daarin 
benoemd als speerpunten voor het komende jaar. 
 
Het succes van de raadsledenbijeenkomsten over dualisering, budgetrecht en 
controlefunctie en de bijeenkomst over woonvisie en prestatieafspraken geeft de waarde 
aan van de rol die onze afdeling speelt in de uitwisseling van kennis. Juist in een tijd 
waarin bestuurlijke samenwerking zo belangrijk is, is het goed dat te kunnen 
constateren. De verbindende rol van onze afdeling zal alleen maar verder in belang 
toenemen. 
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2007 is een jaar geweest waarin we het fundament voor de komende tijd hebben 
gelegd. Een goed fundament, een fundament waarop je kunt bouwen. En daar mogen 
we als afdeling in mijn beleving best een beetje trots op zijn. 
 
Koos Janssen 
Voorzitter VNG afdeling Utrecht 
Zeist, 29 januari 2008 
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1 . De VNG afdeling Utrecht, een ondernemende veren iging 
  

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.  
  

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

situatie toegesneden informatievoorziening voor de Utrechtse gemeente-
bestuurders,  

* 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, mede voor de 
vergroting van de onderlinge samenhang. 

  
  

1.3. Missie in 2007 
In het kader van onze kernactiviteiten zijn wij doorgegaan met het verstevigen van 
vooral onze platformfunctie: het van dienst zijn van onze leden bij het vergaren van 
informatie, het uitwisselen daarvan, het voeren van discussies daarover en desgewenst 
het innemen van standpunten. 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 2007 diverse 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 Provinciale Staten, de collegevorming en het 
collegeprogramma.  
  
  
  
2. De VNG afdeling Utrecht, een veranderende vereni ging 
  
 

2.1. Algemeen 
 
Het jaar 2007 stond in het teken van veranderingen. De landelijke vereniging heeft op 5 
en 6 juni haar jaarcongres gehouden in Utrecht. Het thema was “ Bestuurskracht als 
uitdaging: vitaliteit, variatie, samenwerking en regie “. Op de Algemene 
Ledenvergadering van 6 juni werd het rapport van de commissie Gemeentewet en 
Grondwet (de commissie Van Aartsen) gepresenteerd. Op 4 juni bereikte de VNG met 
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het Rijk overeenstemming over het bestuursakkoord. Het bestuursakkoord en het 
rapport van de commissie Van Aartsen zijn tijdens drie aparte bijeenkomsten voorgelegd 
aan de leden. Beide stukken zijn op 10 september 2007 tijdens een Buitengewone 
Algemene Ledenvergadering in Den Haag na  intensieve discussie door de leden 
goedgekeurd.  
Door Rijk en VNG is een ambtelijke taskforce ingesteld die voorstellen doet aan de 
Minister van Binnenlandse Zaken over: 
a) decentralisatie van taken en verantwoordelijkheden naar gemeenten; 
b) uitordening van taken tussen de overheden volgens het twee bestuurslagen-principe; 
c) vergroten van bestuurskracht van gemeenten, waarbij accenten worden gelegd op het 
aanpassen van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen en het stimuleren van 
schaalvergroting/herindeling. 
In 2008 moet de taskforce rapporteren. Andere zaken die van belang zijn, zijn de 
afspraken over het vergroten van het gemeentelijke belastinggebied en het 
implementeren en realiseren van de afspraken die de VNG met het kabinet heeft 
gemaakt om gezamenlijk maatschappelijke resultaten te boeken. 
 
 De VNG wil haar leden zoveel mogelijk betrekken bij de realisatie van de afspraken met 
het kabinet, waar mogelijk in samenwerking met de provinciale afdelingen. Ook in 2007 
was sprake van een goede samenwerking tussen de landelijke VNG en onze provinciale 
afdeling. 
De opdracht waar ook de Utrechtse gemeenten voor staan zijn onder andere: werken 
aan de cultuur, bindend besturen, minder regels, de gemeente als hèt frontoffice van de 
overheid, en meer bestuurskracht, minder bestuurlijke drukte. De gemeenten hebben 
daarvoor een grotere autonomie en meer decentralisatie nodig, meer financiële 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 zeventien naar zeven is teruggebracht en dat het aantal leden 
van de beleidscommissies beperkt is tot vijftien. De landelijke vereniging zet in op leden 
die niet alleen kunnen bogen op hun politieke status, maar vooral op inhoudelijke 
expertise en deskundigheid, maatschappelijke betrokkenheid 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. In 2007 is duidelijk gebleken dat deze veranderingen bij de 
landelijke vereniging consequenties hebben gehad voor rol en positie van onze afdeling. 
Onze formele rol in de selectie en benoeming van leden in het algemeen bestuur en in 
de beleidscommissies zijn wij kwijtgeraakt. Deze rol is overgenomen door een speciaal 
daartoe ingestelde adviescommissie. Deze commissie doet nu 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.  In 2007 hebben wij bij drie 
grote rondes bij het vervullen van tussentijdse vacatures in maart, juni en oktober van 
deze mogelijkheid gebruik gemaakt. 
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Eind 2006 is deze werkwijze geëvalueerd, waarbij ook de provinciale afdelingen in de 
gelegenheid zijn gesteld hun inbreng te leveren. Ook de afdeling Utrecht heeft hierbij 
een inbreng geleverd. De belangrijkste punten hadden betrekking op het tijdpad rond de 
kandidaatstelling, de grotere opkomst bij commissievergaderingen en de 
oververtegenwoordiging van burgemeesters in VNG commissies. De conclusies en 
aanbevelingen zijn in 2007 door het bestuur van de landelijke VNG behandeld en 
goedgekeurd.  
 
Op 12 november 2007 vond in Den Haag een tweede Buitengewone Algemene 
Ledenvergadering van de VNG plaats. Mevr. A. Jorritsma, burgemeester van Almere, 
werd gekozen tot nieuwe voorzitter van de VNG. Aansluitend was het 
afscheidssymposium ter ere van W. Deetman, burgemeester van Den Haag. Diverse 
sprekers gaven hun visie op het onderwerp: “ Lokaal bestuur nu en in de toekomst”. 
  
  
  
  

2.2 Dagelijks Bestuur 
 
 

2.2.1.Algemeen 
Reeds in de vorige 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 georiënteerd 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 heroriëntatie. 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 van 2006 in Maarssen heeft het bestuur de definitieve 
beleidsvisie aan u gepresenteerd.  
 
 
 

2.2.2. Vergaderingen  
Tijdens het verslagjaar 2007 kwam het bestuur 9 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  bestuur van 11 mei 2007 werden het jaarverslag en de 
jaarrekening 2006 vastgesteld.   
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De door de algemene ledenvergadering  benoemde kascommissie, bestaande uit 
mevrouw J. Louisa-Muller, secretaris van de gemeente Wijk bij Duurstede en de heer W. 
van Wikselaar, wethouder van de gemeente Utrechtse Heuvelrug,  heeft de jaarrekening 
2006 op 15 mei 2007 gecontroleerd en goed bevonden. In de bestuursvergadering van 
13 april 2007 is mevr. J. Louisa-Muller aangewezen als lid van de kascommisie ter 
vervulling van de vacature door het vertrek van mevr. L.Bakker, gemeentesecretaris van 
Soest, wegens benoeming tot gemeentesecretaris van Gouda in de provincie Zuid-
Holland. Dat bestuursbesluit van 13 april 2007 is vervolgens achteraf door de algemene 
ledenvergadering van 31 mei 2007 bekrachtigd.  De algemene ledenvergadering heeft 
in haar vergadering van  31 mei 2007 de rekening 2006 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 ( zie 2.2.4) geven wij u een nadere toelichting op de onderwerpen die in het 
bestuur aan de orde zijn geweest. 
 
  

2.2.3. Samenstelling  
 
In het verslagjaar werd de voorzitter, de heer drs. J.W. van der Sluijs, burgemeester van 
Maarssen, per 9 november benoemd tot burgemeester van de gemeente 
Leidschendam-Voorburg in de provincie Zuid-Holland. Conform artikel 8 van de statuten 
benoemde het bestuur in zijn vergadering van 19 oktober uit zijn midden drs. J.J.L.M. 
Janssen, burgemeester van Zeist, met ingang van 9 november 2007 tot voorzitter. De 
heer Janssen was vanaf 20 mei 2005 vice-voorzitter en daarvoor vanaf 2004 lid van het 
bestuur. 
In zijn vergadering van 14 december benoemde het bestuur, conform artikel 8 van de 
statuten, uit zijn midden de heer mr. R. Luchtenveld, wethouder van Amersfoort, tot vice-
voorzitter. De heer Luchtenveld is lid van het bestuur sinds 2006. 
 
 
 
 
 
De samenstelling van het bestuur (eind 2007) is als volgt: 
 
De heer drs. J.J.L.M. Janssen; 
Voorzitter vanaf 9 november 2007 en daarvoor vanaf 20 
mei 2005 vice-voorzitter en vanaf 2004 lid van het 
bestuur; Burgemeester van Zeist. 
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De heer mr. R. Luchtenveld; 
Vice-voorzitter vanaf 14 december 2007 en daarvoor 
lid van het bestuur sinds 2006; 
Wethouder van de gemeente Amersfoort 

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

 
 
 
 
 

2.2.4. Een overzicht van activiteiten in 2007 
 

Januari 2007 
 
a) Op vrijdag 19 januari vond in Amersfoort de bestuursvergadering plaats. De 
belangrijkste onderwerpen in deze vergadering waren de voorbereiding van het 
wintercongres op 25 januari in Woerden, de voorbereiding van bijeenkomsten voor 
raadsleden samen met het Actieprogramma Lokaal Bestuur en met de VNG afdeling 
Gelderland, de evaluatie adviescommissie VNG Governance, inclusief de werkwijze 
bij de invulling van tussentijdse vacatures, de voorbereiding van de input voor de 
provinciale verkiezingen en de vervulling van vacatures in commissies van de VNG. 
 
b) Op donderdag 25 januari vond in Woerden het 
wintercongres plaats. Het thema: Gemeenten en 
Europa. Hoe kunnen gemeenten zich goed 
voorbereiden op “Europa”, wat is het belang van de 
EU voor lokale overheden, hoe is het Europese beleid 
te beïnvloeden. Gastsprekers waren prof.dr.B. 
(Bart)Hessel, hoogleraar Europees recht voor 
decentrale overheden, de heer H. (Hans)Sakkers, 
hoofd afdeling Bestuurlijke,Internationale en 
Subsidiezaken gemeente Utrecht en mevrouw A. 

(Annemiek) Wissink, directeur Europa Decentraal. 
Het congres vond plaats in Grand Kasteel Woerden. 
De deelnemers waardeerden deze bijeenkomst met 
een 7,5. De opzet met een 7,7 Het aantal deelnemers bedroeg circa 65. 
 
 
 
Februari 2007 

 
a) Op vrijdag  16 februari  vond in Utrecht de bestuursvergadering plaats. De 

belangrijkste onderwerpen in deze vergadering: input provinciale verkiezingen, 
bijeenkomsten voor raadsleden, voorbereiding voorjaarscongres op 31 mei in 

burgemeester Hans Schmidt, 
gemeente Woerden 
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Leusden, evaluatie wintercongres in Woerden en de herziening van het 
convenant verdrogingsbestrijding met de provincie en andere partijen. 

 
b) Op maandag 26 februari vond in Antropia Driebergen, gemeente Utrechtse 

Heuvelrug, de forumdiscussie plaats tussen alle lijsttrekkers bij de verkiezingen 
voor Provinciale Staten en gemeentebestuurders. Tevoren was aan de 

deelnemers toegestuurd een 
concept van een Manifest van de 
Utrechtse gemeenten, mede 
gebaseerd op de binnengekomen 
reacties van gemeenten op onze 
vraag van december 2006 wat de 
gemeenten in de komende 
bestuursperiode verwachten van 
de provincie. De forumdiscussie 
en het debat met de zaal vond 
plaats onder leiding van Elisabeth 
van den Hoogen.  Een aantal 
thema´s werd vanuit de zaal 
ingeleid door 

gemeentebestuurders: Hans van der Sluijs, burgemeester van Maarssen 
(provincie en gemeenten zijn mede-overheden), Koos Janssen, burgemeester 
van Zeist ( relatie provincie-BRU), Bert Lubbinge, wethouder van Nieuwegein  
(mobiliteit en verkeer en vervoer) en Mirjam van ´t Veld, wethouder van 
Amersfoort (afstemming jeugdbeleid/jeugdzorg). Het aantal deelnemers bedroeg 
circa 50.  

 
Maart 2007 

 
a) Op woensdag 7 maart  vonden de verkiezingen voor Provinciale Staten plaats. 

Het opkomstpercentage in Utrecht bedroeg 50 %, het landelijk gemiddelde 
bedroeg 46,3 %. 

 
b) Op vrijdag 16 maart vond in Nieuwegein de bestuursvergadering plaats. De 

belangrijkste onderwerpen in deze vergadering: evaluatie lijsttrekkersdebat 
provinciale verkiezingen, vaststellen definitieve tekst Manifest Utrechtse 
gemeenten, aanbieden Manifest t.b.v. collegeonderhandelingen, 
samenwerkingsovereenkomst met de provincie, voorjaarscongres 31 mei in 
Leusden, tussentijdse vacatures VNG commissies en College voor Arbeidszaken, 
Regeerakkoord 2007, nieuwe Wet ruimtelijke ordening, regionale bijeenkomsten 
woonvisie/prestatieafspraken samen met VNG. 

 
c) Op donderdag 29 maart  ´s avonds vond in het stadhuis van Nijmegen de eerste 

raadsledenbijeenkomst plaats over “ invloed uitoefenen als raad en raadslid”. 
Deze bijeenkomsten zijn georganiseerd samen met het Actieprogramma Lokaal 
Bestuur en de VNG afdeling Gelderland. De volgende onderwerpen stonden 
centraal: werkwijze presidium/agendavorming, invloed uitoefenen/nieuwe rol 
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raad, inzicht besluitvormingstrajecten. De deelnemers waardeerden deze 
bijeenkomst met een 7,4. De opzet werd gewaardeerd met een 7,5. Het aantal 
deelnemers was circa 35. 

 
 
 

April 2007 
 
a) Op maandag 2 april werd het Manifest van de 

Utrechtse gemeenten voor de nieuwe Staten van 
Utrecht 2007-2011 officieel aangeboden aan de 
lijsttrekker van het CDA, mevrouw P. Doornenbal 
door onze voorzitter Van der Sluijs. De bijeenkomst 
vond plaats in het Provinciehuis en werd 
bijgewoond door de lijsttrekkers van de andere 
partijen en de griffier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Op donderdag 12 april ´s avonds vond in het stadhuis van Amersfoort de 

tweede raadsledenbijeenkomst 
plaats over “invloed uitoefenen als 
raad en raadslid”. De deelnemers 
waardeerden deze bijeenkomst 
met een 7,8 en de opzet met een 
7,7. Het aantal deelnemers was 
circa 90. 

 
 
 
 
 
 

 
c) Op vrijdag 13 april vond in Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug, de 

bestuursvergadering plaats. De belangrijkste onderwerpen in deze vergadering: 
vervolgactiviteiten met de provincie, voorjaarscongres 31 mei in Leusden, 
voorbereiding najaarscongres op vrijdag 23 november in Doorn, gemeente 
Utrechtse Heuvelrug, evaluatie bijeenkomsten raadsleden, tussentijdse vacatures 
commissies VNG en College voor Arbeidszaken, terugkoppeling bijeenkomst 
ambassadeurs nieuw Wet ruimtelijke ordening, actuele ontwikkelingen 
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Bestuurlijke Organisatie, terugkoppeling overleg VNG met secretarissen 
provinciale afdelingen. 

 
 

Mei 2007 
 

a) Op vrijdag 11  mei vond in Leusden de bestuursvergadering plaats. De 
belangrijkste onderwerpen in deze vergadering: voorjaarscongres 31 mei, 
intentieovereenkomst VNG afdeling Utrecht met de provincie Utrecht, evaluatie 
raadsledenbijeenkomsten, jaarverslag en jaarrekening 2006, vacature Stichting 
GBKN-Utrecht. 

 
b) Op donderdag 31 mei vond in Leusden het voorjaarscongres plaats. Thema: 

Samenwerking provincie-
gemeenten 2007-2011. De 
nieuwe leden van het 
college van GS werden 
geïntroduceerd en 
voorgesteld, informatie werd 
gegeven over de college-
onderhandelingen door twee 
fractievoorzitters, het 
nieuwe collegeakkoord werd 
beoordeeld door ons 
bestuurslid, de heer mr. R. 
Luchtenveld, een externe 
waarnemer (de heer R. van 
Zanten, directeur van De 
Gelderlander)  gaf zijn 
bespiegelingen en als laatste onderdeel vond onder leiding van de journalist A. 
Kalmann (hoofdredacteur Algemeen Dagblad, Utrecht en Amersfoort) een 
discussie plaats. Tijdens het huishoudelijk deel werd de heer drs.J.J.L.M. 
Janssen, burgemeester van Zeist, herbenoemd, werd de tussentijdse aanwijzing 
door het bestuur van mevr. J. Louisa-Muller tot lid van de kascommissie voor de 
jaarrekening 2006 bekrachtigd en werd de nieuwe kascommissie voor de 
jaarrekening 2007 samengesteld: mevr. J. Louisa-Muller, gemeentesecretaris van 
Wijk bij Duurstede en de heer W. van Wikselaar, wethouder van de gemeente 
Utrechtse Heuvelrug.  De deelnemers 
waardeerden deze bijeenkomst met een 8,1, de opzet met een 8,1. Het aantal 
deelnemers was circa 85 

 
Juni 2007 

 
Op vrijdag 8 juni vond in Houten de bestuursvergadering plaats. De belangrijkste 
onderwerpen in deze vergadering: gesprek met burgemeester Lamers als lid van het 
bestuur van de VNG, evaluatie voorjaarscongres 31 mei in Leusden, voorbereiding 
najaarscongres 23 november in Doorn, brief aan VNG over opheffen 



VNG afdeling Utrecht – Jaarverslag en Jaarrekening 2007 – 14 

vertrouwelijkheid commissiestukken, gesprek medewerkers Actieprogramma lokaal 
Bestuur. 

 
 

Juli 2007 
 

Augustus 2007 
 
In juli en begin augustus is onder de burgemeesters in Utrecht geïnventariseerd in 
hoeverre er behoefte bestaat aan het samen met de landelijke VNG organiseren van 
een bijeenkomst over de uitvoering van de nieuwe pardonregeling. Wegens gebrek 
aan belangstelling is besloten geen initiatieven te ontplooien. 

 
 

September 2007 
 
a) Op donderdag 20 september ´s avonds vond in het gemeentehuis van 

Barneveld de eerste 
raadsledenbijeenkomst 
plaats over het thema “ 
Maak werk van uw 
budgetrecht”. Deze vier 
raadsledenbijeenkomsten 
zijn georganiseerd samen 
met het Actieprogramma 
Lokaal Bestuur en met de 
VNG afdeling Gelderland. 
Het aantal deelnemers was 
circa 25. De deelnemers 
waardeerden de 
bijeenkomst met een 7,5, 

de opzet met 7,4 
 
b) Op vrijdag 21 september vond in De Bilt de bestuursvergadering plaats. De 

belangrijkste agendapunten: voorbereiding najaarscongres 23 november in 
Doorn, uitgangspunten vergaderschema 2008, enkele financiële hoofdlijnen 
begroting en contributie 2008, concept-convenant verdrogingsbestrijding, niet 
organiseren van een bijeenkomst over de pardonregeling, vier 
raadsledenbijeenkomsten, themabijeenkomst “ van woonvisie tot 
prestatieafspraken”, invoeringsactiviteiten nieuwe Wet ruimtelijke ordening, 
organiseren raadsledenbijeenkomst “ omgaan met de media”, buitengewone ALV 
VNG 10 september, voorbereiden halfjaarlijkse overleg VNG met secretarissen 
provinciale afdelingen, voorbereiding kennismakingsoverleg met college van GS. 
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c) Op maandag 24 september ´s avonds 
vond in het gemeentehuis van Woerden de 
tweede raadsledenbijeenkomst plaats over 
het thema “ Maak werk van uw budgetrecht”. 
Het aantal deelnemers was circa 25. De 
deelnemers waardeerden de bijeenkomst met 
een 7,7, de opzet met een 7,6. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oktober 2007 

 
a) Op woensdag 3 oktober ´s avonds vond in het gemeentehuis van Doetinchem 

de derde raadsledenbijeenkomst plaats over het thema “ Maak werk van uw 
budgetrecht”. Het aantal deelnemers bedroeg circa 25. De deelnemers 
waardeerden de bijeenkomst met een 7,6,  de opzet met een 7,4. 

 
b) Op dinsdag 9 oktober ´s avonds vond in het gemeentehuis van Geldermalsen 

de vierde raadsledenbijeenkomst plaats over het thema “ Maak werk van uw 
budgetrecht”. Het aantal deelnemers bedroeg circa 15. De deelnemers 
waardeerden deze bijeenkomst met een 8,3 , de opzet eveneens met een 8,3. 

 
c) Op woensdag 10 oktober  ´s 

avonds vond in het gemeentehuis 
van Houten een bijeenkomst plaats 
over “ Van woonvisie naar 
prestatieafspraken”.  Inleiders 
waren mevr. Mr. S.E. Korthuis, lid 
van de directieraad van de VNG en 
de heer W. Vos van SGBO. De 
discussie stond onder leiding van 
de heer A. Salverda, lid van ons 
bestuur en wethouder van 
Leusden. Het aantal deelnemers 
was circa 35. De deelnemers 
waardeerden de bijeenkomst met 
een 7.6, de opzet met een 7,7. 

 
d) Op vrijdag 19 oktober vond in Nieuwegein de bestuursvergadering plaats. De 

belangrijkste onderwerpen in deze vergadering: najaarscongres 23 november in 

Rien van Vliet, griffier van Soest 
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Doorn, vergaderschema 2008, vaststelling van de stukken voor de algemene 
ledenvergadering over begroting en contributie 2008, evaluatie vier 
raadsledenbijeenkomsten “ Maak werk van uw budgetrecht”, evaluatie 
bijeenkomst “ Van woonvisie naar prestatieafspraken” op 10 oktober, 
terugkoppeling overleg secretarissen provinciale afdelingen en VNG, 
terugkoppeling gesprek gedeputeerde Dekker 26 september, terugkoppeling 
overleg gemeentesecretarissen over samenwerkingsagenda´s op 2 oktober, niet 
doorgaan kennismakingsoverleg VNG met college van GS, aanwijzing nieuwe 
voorzitter VNG afdeling Utrecht. 

 
November 2007 

 
a) Op vrijdag 23 november vond in het Cultuurhuis in Doorn, gemeente Utrechtse 

Heuvelrug, het najaarscongres plaats over het thema “ De wondere wereld van 
het web”. Tijdens de algemene ledenvergadering heeft gedeputeerde mevr. M.    

                                                                                                                           
 
  
  
  
  
  
  
 

 
 
 
 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frits Naafs, burgemeester van 
Utrechtse Heuvelrug 

Marian Dekker, gedeputeerde provincie 
Utrecht 

Frank Smilda, “de wondere wereld van 
het web” 

Koos Janssen overhandigt oud-
voorzitter Hans van der Sluijs bloemen 
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Dekker de stand van zaken toegelicht t.a.v. de samenwerkingsagenda´s tussen de 
provincie, de Utrechtse gemeenten, enkele samenwerkingsverbanden en de VNG 
afdeling Utrecht. Het college van GS streeft naar ondertekening van alle agenda´s 
begin 2008.  
Over “de wondere wereld van het web” werd een inleiding gehouden door mr. F. 
(Frank) Smilda, teamleider Divisie Recherche Politie Utrecht. De discussie en vragen 
werden geleid door onze voorzitter Koos Janssen. Tijdens het huishoudelijk deel 
werden de begroting 2008 vastgesteld, de contributie 2008 en werd besloten tot 
meeondertekenen van het concept-convenant verdrogingsbestrijding. Tevens werd 
afscheid genomen van onze oud-voorzitter Hans van der Sluijs. Het aantal 
deelnemers bedroeg circa 65. De deelnemers waardeerden de bijeenkomst met een 
8,0 en de opzet met een 7,8. 

 
 
 

December 2007 
 
 

a) Op woensdag 12 december 
vond in Amersfoort in het 
conferentiecentrum Onze 
Lieve Vrouwe ter Eem een 
bijeenkomst plaats over de 
nieuwe Wet ruimtelijke 
ordening. Deze bijeenkomst 
was bestemd voor 
gemeentelijke managers. Er 
werden drie hoofdthema´s 
behandeld: wat zijn de 
juridische en financiële 
risico´s, wat zijn de 
bestuurlijke aspecten en wat 
betekent de invoering voor de 
organisatie en de implementatie. Deze bijeenkomst is voorbereid met 
deskundigen uit de gemeenten Amersfoort, Zeist en Renswoude, met de 
provincie Utrecht en het Bestuur Regio Utrecht. Het aantal deelnemers bedroeg 
circa 25. De deelnemers waardeerden deze bijeenkomst met een 7,6 en de opzet 
met een 7,9 

 
b) Op vrijdag 14 december vond in  Zeist de bestuursvergadering plaats. De 

belangrijkste onderwerpen in deze vergadering: nabespreking najaarscongres 
van 23 november in Doorn, eerste gedachtenwisseling onderwerpen voor- en 
najaarscongres 2008 op respectievelijk 10 april 2008 in Amersfoort en 13 
november 2008 in De Bilt, de voorbereiding van een “ commissiedag “ in 2008 
waarop Utrechtse vertegenwoordigers in VNG commissies kunnen terugkoppelen 
naar het bestuur en de leden, planning behandeling jaarverslag en jaarrekening, 
communicatie en website VNG Utrecht, evaluatie bijeenkomst nieuwe Wet 
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ruimtelijke ordening, organiseren twee raadsledenbijeenkomsten in maart 2008 
over “omgaan met de media” en contacten met provincie/GS, vervulling vacature 
van vice-voorzitter. 

 
 
 
3. Financiële verantwoording 
 
 

3.1. Algemeen 
 
Tegelijkertijd met dit jaarverslag bieden wij u de jaarrekening over het boekjaar 2007 
aan. De jaarrekening is door ons op 7 maart 2008 vastgesteld. 
De kascommissie heeft de rekening op 6 maart 2008 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 financiële 
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 2007 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. 

    
 
 

3.2. Jaarrekening 2007 

3.2.1 Rekening van Baten en Lasten 2007 

Uitgaven Begroting Rekening Inkomsten Begroting Rekening 
            
  2007 2007   2007 2007 
Personele en 
apparaatskosten 112.000,00 95.867,31 Contributie 136.913,00 136.912,91 
           
Bestuurskosten 9.500,00 12.447,39 Bankrente 542,00 56,69 
      Bankrente deposito 0,00 1758,64 
(Thema) bijeenkomsten 11.500,00 5.651,98      
      Bijdrage VNG 9.045,00 9.045,00 
Informatievoorziening 5.000,00 2.045,49      
           
Administratiekosten 8.500,00 6.903,85      
           
Resultaat 0,00 24.857,22      
         
  146.500,00 147.773,24   146.500,00 147.773,24 
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3.2.2. Balans per 31 december 2007  

 
      
      

    
Activa     Passiva     
Bank lopende rekening     Nog te betalen:     
48.36.73.900   5.106,98 Gemeente Nieuwegein (710570) 24.702,82 
Nog te ontvangen     Overigen:   0,00 
Depositorente   431,21       
Deposito     Reserve     
62.09.62.844   84.915,69 (Zie mutaties)   65.751,06 
            
  90.453,88   90.453,88 
      
      
         
Reserve 01/01/2007   40.893,84    
Onttrekking:       
Resultaat 2007   24.857,22    
Reserve 31/12/2007   65.751,06    
      
      
      

 
   

De penningmeester 
Drs. P.C.M. van Elteren 
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3.3 Toelichting jaarrekening 

 
Met deze jaarrekening legt het bestuur financiële verantwoording af voor het afgelopen 
jaar. De rekening biedt zicht op de realisering van de voor 2007 gestelde doelen. 
 
De exploitatierekening bestaat uit een totaaloverzicht van 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 2007. 
 

3.3.1. Exploitatierekening 
 

 Begroting Rekening Rekening 
 2007 2007 2006 

Baten 146,5 147,7 145,0 
Lasten 146,5 122,9 136,3 
Exploitatieresultaat 0 24,8 8,7 
 
 
De rekening 2007 sluit met een voordelig resultaat van 24,8  duizend euro. In 2006 was 
er een voordelig resultaat van 8,7 duizend euro en 2005 sloot af met een nadelig 
resultaat van 31,9 duizend euro.  
Het positieve financiële resultaat 2007 is ontstaan door een aantal factoren. De 
belangrijkste geven wij hierbij aan. 
De personele lasten zijn circa 16.000 euro lager dan geraamd. De begroting is 
gebaseerd op 1,5 fte, terwijl de facto sprake is van een bezetting van 1,3 fte. 
Daarenboven is de nieuwe ambtelijk secretaris met zijn werkzaamheden begonnen op 
15 februari 2007 en niet op 1 januari. 
De bestuurskosten zijn circa 3.000 euro hoger dan geraamd. De belangrijkste verklaring 
is een extra bedrag van 6.900 euro incl. BTW dat in de periode  december 2006 tot en 
met begin 2007 is besteed  aan 50 uur externe personele capaciteit t.b.v. het 
verzamelen en bewerken van de gemeentelijke informatie voor het Manifest van de 
Utrechtse gemeenten voor de nieuwe Staten van Utrecht. 
De post themabijeenkomsten is bijna 6.000 euro lager dan geraamd. Dit jaar waren er 
minder betaalde inleiders dan vorige jaren. Verder zal een rekening van circa 1.700 euro 
voor een accommodatie voor een bijeenkomst in december 2007 drukken op het 
dienstjaar 2008. Tenslotte hebben wij zes raadsledenbijeenkomsten georganiseerd 
samen met het Actieprogramma Lokaal Bestuur en de VNG afdeling Gelderland. De 
kosten konden worden gedeeld. Verder zijn door de gemeenten de accommodaties in 
de meeste gevallen gratis ter beschikking gesteld.  
Bij de inkomsten kan worden opgemerkt dat de ontvangen bankrente bijna 1300 euro 
hoger is dan geraamd. 
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4. Kascommissie 2007. 

 


