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Voorwoord van uw voorzitter
Het is al weer de tweede keer dat ik als voorzitter terug mag blikken op een jaar VNG afdeling
Utrecht. Wat kan er in zo’n jaar toch veel gebeuren.
Allereerst denk ik daarbij natuurlijk aan de vele activiteiten die we in verenigingsverband hebben
ontplooid. De congressen en de bijeenkomsten voor raadsleden en wethouders voorzien zichtbaar
in een behoefte aan informatie, maar bieden ook de mogelijkheid om met elkaar in contact te
komen en te blijven. De investering die we nu doen om een nieuwe website te ontwikkelen, gericht
op meer communiceren en het bevorderen van contact, ondersteund door een webredacteur, sluit
hier prima op aan. Het is goed te kunnen constateren dat er een gedeelde behoefte is waar we in
voorzien. Iets met elkaar delen is immers de basis voor een vereniging.
Dat we iets met elkaar gemeen hebben bleek ook tijdens de Utrechtse Commissiedag in juni, waar
we met elkaar het contact zochten en vonden met het landelijke niveau van de VNG. Vanuit die
gedachte van gemeenschappelijkheid hebben wij als uw bestuur overleg gevoerd met het college
van Gedeputeerde Staten over de uitvoering van de Samenwerkingsagenda’s die de gemeenten en
onze vereniging met de provincie hebben gesloten. Samen kunnen optreden, samen gedeelde
belangen en interesses vorm kunnen geven, daar ligt de kracht van een vereniging.
De ontwikkelingen om ons heen geven die saamhorigheid extra reliëf. 2008 zal nog lang vooral het
jaar van de kredietcrisis zijn. De kredietcrisis zal invloed hebben op de economische ontwikkeling in
de hele wereld en zal duidelijk ook gevolgen hebben voor onze gemeenten. Welke gevolgen dat
zullen zijn, hoe zwaar die in zullen grijpen op ons beleid en op onze dienstverlening, hoe groot de
uitdagingen zullen zijn die ons worden gesteld, dat is allemaal nog onduidelijk.
Des te beter dan te weten niet alleen te zijn, je omringd te weten door anderen die voor dezelfde
vragen staan. Te weten ook dat er een plek is om ervaringen, problemen en oplossingen te delen in
een verband van gelijkgestemden.
Terugkijkend op het afgelopen jaar zie ik in de VNG afdeling Utrecht: een vereniging stevig
gegrondvest in het heden met de blik standvastig op de toekomst gericht. En zo besluit ik zoals ik
vorig jaar besloot: daar mogen we als afdeling in mijn beleving best een beetje trots op zijn.
Koos Janssen
Voorzitter VNG afdeling Utrecht
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1 . De VNG afdeling Utrecht, een actieve vereniging
1.1. Profiel
De VNG afdeling Utrecht is een zelfstandige vereniging met een rijke historie. De
vereniging is opgericht op 9 januari 1919. De eerste vergadering vond plaats op 1
februari 1919 in het Haagsche Koffiehuis in Utrecht. 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 gemeentebestuurders,
*
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 2008
In het kader van onze kernactiviteiten zijn wij doorgegaan met het verstevigen van
vooral onze platform- en informatiefunctie: 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 2008 diverse initiatieven genomen om de behartiging van de
belangen van de gemeenten in Utrecht te versterken. Wij hebben dat o.a. gedaan door
twee keer bestuurlijk overleg te voeren met het college van Gedeputeerde Staten, door
de samenwerkingsagenda tussen ons en het college van GS nader uit te werken en de
uitvoering van de samenwerkingsagenda´s tussen onze leden en het college van GS te
monitoren. Verder hebben wij in 2008 een Utrechtse Commissiedag georganiseerd,
waarbij wij alle leden uit Utrecht die zitting hebben in het bestuur van de VNG, een
commissie van de VNG of het College voor Arbeidszaken bij elkaar hebben geroepen
om naar onze leden terug te koppelen.
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2. De VNG afdeling Utrecht, een veranderende vereniging

2.1. Algemeen
Het jaar 2008 stond in het teken van veranderingen. De landelijke vereniging heeft op 3
en 4 juni haar jaarcongres gehouden in ’s-Hertogenbosch. Het thema was “ globaal en
lokaal”. Dit thema werd gekozen omdat gemeenten de komende jaren voor grote
opgaven staan op het gebied van milieu, klimaat, innovatie, bestuurskracht en het
oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Op de Algemene Ledenvergadering van
4 juni werd o.a. gesproken over decentralisatie en de vaart erin houden als reactie op
het rapport van de commissie d´Hondt. Ook werd het rapport van de commissie Aarts
gepresenteerd over de positie van raadsleden en wethouders. Verder kozen de leden
na stemming een nieuwe vice-voorzitter.
Op 26 september vond een buitengewone algemene ledenvergadering plaats in
Apeldoorn over de oprichting van het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING)
en over de resolutie met de reactie van de VNG op het rapport van de Taakgroep
gemeenten ( commissie d´Hondt).
Deze taakgroep is in 2007 door Rijk en VNG ingesteld om voorstellen te doen 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.
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 leden van de VNG hebben zich bijna unaniem uitgesproken voor de oprichting van
KING en met grote meerderheid ( 94,8 %) voor decentralisatie.
De VNG wil haar leden zoveel mogelijk betrekken bij de realisatie van de afspraken met
het kabinet en bij het realiseren van de overige beleidsdoelstellingen, waar mogelijk in
samenwerking tussen de landelijke VNG en de provinciale afdelingen. De prioriteiten
2008 van de VNG waren: a) dienstverlening, informatievoorziening en vermindering
regelgeving, b) sterk lokaal bestuur en c) op weg naar de duurzame gemeente. Ook in
2008 was sprake van een goede samenwerking tussen de landelijke VNG en onze
provinciale afdeling.
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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 politiekbestuurlijk 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. Ook in 2008 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 2008
hebben wij bij twee grote rondes bij het vervullen van tussentijdse vacatures in maart en
in juni van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Daarenboven zijn wij als provinciale
afdeling ook betrokken geweest bij de vervulling van de vacature vice-voorzitter van het
bestuur van de VNG.
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. Het bestuur van de VNG afdeling Utrecht heeft in het verslagjaar
gesproken over deze werkwijze en geconcludeerd dat deze voor verandering vatbaar is.
De ideeën zijn beargumenteerd ingebracht in het halfjaarlijkse overleg tussen de VNG
en vertegenwoordigers van provinciale afdelingen in oktober.

2.2 Het 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 hebben de intermediaire functie van onze afdeling in een nieuw licht
geplaatst. 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 speelde toen een belangrijke rol bij de heroriëntatie. Het was tijd om een
tussenbalans over resultaten en de wijze van functioneren te maken.
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Een eerste concept van de beleidsvisie is eind 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 2008 kwam het bestuur 7 maal bijeen. In het vergaderschema
waren 8 vergaderingen gepland, maar de vergadering in oktober ging niet door wegens
het ontbreken van het quorum. Daarnaast werd voor de voorbereidingen van de
vergaderingen van het bestuur en de algemene ledenvergaderingen regelmatig overleg
gehouden tussen de voorzitter, vice-voorzitter en de secretaris/penningmeester. Verder
functioneerden er twee commissies bestaande uit bestuursleden en secretariaat voor de
voorbereidingen van het voor- en najaarscongres.
In de vergadering van het bestuur van 7 maart 2008 werden het jaarverslag en de
jaarrekening 2007 vastgesteld.
In de algemene ledenvergadering van 31 mei 2007 in Leusden is de kascommissie
benoemd, 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. De kascommissie heeft de jaarrekening 2007 op 6 maart 2008 gecontroleerd
en goed bevonden. De algemene ledenvergadering heeft in haar vergadering van 10
april 2008 in Amersfoort de jaarrekening 2007 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 zijn er geen wijzigingen geweest in de samenstelling van het bestuur.
Wel is in de bestuursvergadering van 25 januari 2008 besloten de vacature Van der
Sluijs die begin november 2007 ontstond niet te vervullen en het aantal bestuursleden te
verlagen tot 9.
De voorzitter zal, gelet op het feit dat in de statuten is vastgelegd dat het aantal
bestuursleden wordt vastgesteld door de ledenvergadering, in de algemene
ledenvergadering van 2 april 2009 in Montfoort bij de mededelingen dit punt melden. Hij
zal aangeven dat het bestuur voorstelt na de verkiezingen van 2010 te bezien of er
aanleiding is het aantal bestuursleden te wijzigen.
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De samenstelling van het bestuur en het secretariaat in 2008 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.

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

Secretariaat VNG afdeling Utrecht:

De heer drs. H. Overbosch,
ambtelijk secretaris sinds 15 februari 2007;

Mevrouw E. Geurtsen-van Schoonhoven,
medewerker sinds 1 januari 1985.

2.2.4. Een overzicht van activiteiten in 2008
Januari 2008
Op vrijdag 25 januari vond in Renswoude de bestuursvergadering plaats. De
belangrijkste onderwerpen in deze vergadering waren de voorbereiding van het
voorjaarscongres op 10 april in Amersfoort, de terugblik op de bijeenkomst op 12
december 2007 over de nieuwe Wet ruimtelijke ordening in Amersfoort, de
samenwerkingsagenda(´s) met de provincie, de vertraging bij de ondertekening van
het convenant verdrogingsbestrijding met de provincie, de voorbereiding van twee
raadsledenbijeenkomsten “Omgaan met de media” in Soest en IJsselstein samen
met het Actieprogramma Lokaal Bestuur en de VNG afdeling Gelderland, de
samenstelling van het bestuur en de vervulling van een vacature in het
Baggerplatform.

Februari 2008
Op dinsdag 19 februari vond in het Provinciehuis de ondertekening plaats van 33
samenwerkingsagenda´s met de provincie: 29 gemeenten, de
samenwerkingsverbanden Bestuur Regio Utrecht, Utrecht-Zuidoost, Utrecht-West en
de VNG afdeling Utrecht. Thema´s waarbinnen de projecten worden uitgevoerd zijn
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onder andere stedelijke vernieuwing, verplaatsing hinderlijke bedrijven, leefbaarheid
kleine kernen, aanpak wegennet, cultuur, duurzaamheid en milieu, herstructurering
bedrijventerreinen en jeugdzorg. In de samenwerkingsagenda tussen de VNG
afdeling Utrecht en de provincie staan vier onderwerpen centraal: verbetering
samenhang beleid en uitvoering, vermindering administratieve lasten voor de
gemeenten, inzet provinciale capaciteit voor de gemeenten en monitoring uitvoering
samenwerkingsagenda´s.

Ontvangst in het provinciehuis.

De heer R.C. Robbertsen, Commissaris van de
Koningin en de heer drs. J.J.L.M. Janssen, voorzitter
VNG afd. Utrecht

Na de ondertekening van alle samenwerkingsagenda’s.
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Maart 2008
Op woensdag 5 maart vond in Soest
´s avonds de raadsledenbijeenkomst
“Omgaan met de media” plaats. De
deelnemers waardeerden deze
bijeenkomst met een 7,3 en de opzet
met een 7,3. Het aantal deelnemers
was circa 35.

“Omgaan met de media”, gemeentehuis Soest.

Op vrijdag 7 maart vond in Nieuwegein de bestuursvergadering plaats. De
belangrijkste onderwerpen in deze vergadering waren: voorjaarscongres 10 april in
Amersfoort, jaarverslag en jaarrekening 2007, samenwerkingsagenda´s met de
provincie, terugblik raadsledenbijeenkomst Soest.

Op woensdag 26 maart vond in IJsselstein ´s avonds de raadsledenbijeenkomst “
Omgaan met de media”
plaats. De deelnemers
waardeerden deze
bijeenkomst met een 7,5 en
de opzet met een 7,5 .Het
aantal deelnemers bedroeg
28. Het aantal aanmeldingen
bedroeg 44.

“Omgaan met de media”, stadskantoor IJsselstein

Op zaterdag 29 maart vond in Loenen aan de Vecht het bestuursdiner plaats ter
gelegenheid van het afscheid van Hans van der Sluijs als voorzitter.

April 2008
Op vrijdag 4 april vond in Maastricht het halfjaarlijkse overleg plaats tussen de VNG
en vertegenwoordigers van de provinciale afdelingen. De belangrijkste
bespreekpunten: nieuwe Wet ruimtelijke ordening, vervulling vacatures bestuur en
commissies VNG, buitengewone algemene ledenvergadering op 26 september over
decentralisatievoorstellen, diverse soorten ambassadeurs, rol provinciale afdelingen
en project vermindering regeldruk.
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Op donderdag 10 april vond in het stadhuis van Amersfoort het voorjaarscongres
plaats. Thema: Jeugdbeleid en Jeugdzorg. Inleiders waren de heer P.P.J.
Doodkorte, senior adviseur BMC, mevr. M.G. Dekker, gedeputeerde van de
provincie Utrecht en mevr. N.A. Teeuwen, wethouder van de gemeente Houten.

Voorjaarscongres 2008, raadszaal Stadhuis Amersfoort

Gastsprekers mevr. N.A. Teeuwen
(wethouder van de gemeente Houten),
mevr. M.G. Dekker (gedeputeerde van de
provincie Utrecht) en de heer P.P.J.
Doodkorte, senior adviseur BMC

Discussieronde

Het inhoudelijk deel en de discussie werden geleid door Elisabeth van den Hoogen.
Tijdens het huishoudelijk deel werden o.a. het jaarverslag en de jaarrekening 2007
vastgesteld en werd mevr. mr. drs. J.L. van Berkel opnieuw benoemd tot lid van het
bestuur. De deelnemers waardeerden deze bijeenkomst met een 7,7 en de opzet
eveneens met een 7,7. Het aantal deelnemers was circa 80.
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Op woensdag 16 april vond in Beuningen
´s avonds de raadsledenbijeenkomst plaats
over “ Omgaan met de media”. De
deelnemers waardeerden deze bijeenkomst
met een 7,4 en de opzet met een 7,3. Het
aantal deelnemers bedroeg 32. Het aantal
aanmeldingen bedroeg 53.

“Omgaan met de media” gemeentehuis
Beuningen.

Op vrijdag 18 april vond in Baarn de bestuursvergadering plaats. De belangrijkste
onderwerpen in deze vergadering waren: evaluatie voorjaarscongres in Amersfoort,
samenwerkingsagenda met de provincie, voorbereiden bestuurlijk overleg met GS
op 24 juni, evaluatie raadsledenbijeenkomsten, benoemingen VNG bestuur en
commissies, provincie breed ( breedband), voordracht vertegenwoordiger Provinciale
Commissie Leefomgeving, benchmark waterketen, bijeenkomst VROM, provincie en
VNG afdeling Utrecht over nieuwe Wet ruimtelijke ordening op 25 juni, voorbereiding
Utrechtse Commissiedag in Driebergen, gemeente Utrechtse Heuvelrug op 16 juni,
vraag van een raadslid, voorbereiding nieuwe website,

Mei 2008
Op dinsdag 27 mei vond in Ermelo ´s avonds de raadsledenbijeenkomst plaats over
“Omgaan met de media”. De deelnemers waarderden deze bijeenkomst met een 7,8
en de opzet met een 7,6. Het aantal deelnemers bedroeg circa 18. Het aantal
aanmeldingen bedroeg 25.
Op vrijdag 30 mei vond in Nieuwegein de bestuursvergadering plaats. De
belangrijkste onderwerpen in deze vergadering waren: samenwerkingsagenda´s
provincie, evaluatie raadsledenbijeenkomst, benoemingen VNG commissies en
bestuur, voorbereiden Utrechtse Commissiedag 16 juni, voorbereiden
raadsledenbijeenkomst rekenkamerrapporten op 23 juni in Nieuwegein samen met
het Actieprogramma Lokaal Bestuur en de provinciale afdelingen Gelderland en
Flevoland, ondertekening verdrogingsconvenant, stand van zaken voorbereiding
bijeenkomst nieuwe Wet ruimtelijke ordening op 25 juni, website en voorbereiden
bijeenkomst voor wethouders over duurzaam inkopen samen met de VNG.

Juni 2008
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Op maandag 16 juni vond in Antropia in Driebergen, gemeente Utrechtse
Heuvelrug, bij wijze van experiment, de Utrechtse Commissiedag plaats.
Alle Utrechtse vertegenwoordigers in
commissies, bestuur en College voor
Arbeidszaken van de VNG waren
uitgenodigd om eerst met het bestuur van
gedachten te wisselen en daarna hun
bevindingen in “ Den Haag” terug te
koppelen naar de achterban. Het gesprek
met het bestuur vond plaats om 16.00 uur,
de ontvangst van de leden vond plaats
tussen 18.00 tot 19.30 uur. Ook deze
Antropia te Driebergen.
tijdstippen maakten onderdeel uit van het
experiment. Aanvankelijk was het de bedoeling terug te koppelen in kleine groepen
per commissies, maar tijdens de bijeenkomst is besloten plenair te blijven
vergaderen.

Utrechtse Commissiedag: plenaire terugkoppeling

De heer C.J. Lamers, vice-voorzitter VNG en de heer
drs. J.J.L.M. Janssen, voorzitter VNG afd. Utrecht

De deelnemers waardeerden deze bijeenkomst met een 7,7 en de opzet met een
7,5. Het aantal deelnemers bedroeg circa 40. Conclusie: experiment geslaagd.
Op woensdag 18 juni vond in Dronten ´s avonds een bijeenkomst plaats over
“Rekenkamerrapporten”, georganiseerd samen met het Actieprogramma Lokaal
Bestuur en de provinciale afdelingen Flevoland en Gelderland. De deelnemers
waardeerden deze bijeenkomst met een 7,2 en de opzet met een 7,3. Het aantal
deelnemers bedroeg 26.
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Op maandag 23 juni vond in Nieuwegein ´s avonds de bijeenkomst plaats over
“Rekenkamerrapporten”,
georganiseerd samen met
het Actieprogramma Lokaal
Bestuur en de provinciale
afdelingen Flevoland en
Gelderland. De deelnemers
waardeerden deze
bijeenkomst met een 7,7 en
de opzet met een 7,5. Het
aantal deelnemers bedroeg
22.

“Rekenkamerrapporten”, gemeentehuis Nieuwegein

Op dinsdag 24 juni vond op het provinciehuis overleg plaats tussen een delegatie
van het college van GS ( mevr. Dekker en de heren Robbertsen en Sietsma) en een
delegatie van ons bestuur ( mevr. Van Berkel en de heren Janssen en Luchtenveld).
Gesproken is over de stand van zaken samenwerkingsagenda VNG afdeling Utrecht
met GS, de voortgang van de 32 andere samenwerkingsagenda´s, de rapporten van
de commissies Lodders en d´Hondt, bestuurskracht, bestuurlijke organisatie en de
Staat van Utrecht ( toekomststrategie). Verder werd vooruitgeblikt op het bestuurlijk
overleg op 25 november in Zeist met gehele college GS en bestuur VNG afdeling
Utrecht.
Op woensdag 25 juni vond in het provinciehuis een bijeenkomst plaats over de
nieuwe Wet ruimtelijke ordening ( nWro), georganiseerd door VROM, provincie en
VNG afdeling Utrecht.

“nieuwe Wet ruimtelijke ordening”, provinciehuis

De heer H. Bosch, wethouder van Utrecht en
bestuurslid VNG afd. Utrecht
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Voorafgaande aan de inleidingen schetste mevr. H. de Savornin Lohman van VROM
de hoofdlijnen van de nWro. Inleiders waren de heer H. Ovink, directeur Nationale
Ruimtelijke Ontwikkeling van VROM, de heer B. Krol, gedeputeerde provincie
Utrecht en de heer H. Bosch, wethouder Utrecht, bestuurslid VNG afdeling Utrecht
en lid van de VNG commissie Ruimte en Wonen.
De bijeenkomst was bedoeld voor bestuurders, managers en ambtenaren. Het
aantal aanmeldingen bedroeg 135, het aantal deelnemers 118. Dagvoorzitter was
Nico Postma. VROM heeft alle 12 landelijke bijeenkomsten ( één per provincie)
extern laten evalueren. Totaal hebben 1481 mensen de bijeenkomsten bezocht. Uit
Zeeland kwamen de meeste evaluatieformulieren retour: 28 % .
De evaluatieformulieren werden in Utrecht slechts door 4 % van de deelnemers
ingevuld, waarmee onze provincie landelijk een negatieve uitschieter was. De
bijeenkomst in Utrecht kon daarom niet reëel worden geëvalueerd.

Juli 2008
Op woensdag 2 juli heeft secretaris-penningmeester Van Elteren namens de VNG
afdeling Utrecht het verdrogingsconvenant tussen provincie Utrecht en vijftien
betrokken partijen meeondertekend. De ondertekening vond plaats in

Ondertekening van het Verdrogingsconvenant

De heer drs. P.C.M. van Elteren ondertekent
namens de VNG afd. Utrecht

Na de ondertekening van het Verdrogingsconvenant
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Overlangbroek, gemeente Wijk bij Duurstede. Er waren circa 50 deelnemers.
De provincie slaat met dit convenant een nieuwe weg in om verdroging van de
natuur aan te pakken. Voortaan richt de bestrijding zich vooral op de 12 belangrijkste
natuurgebieden in de regio. De wisselende landschappen die Utrecht zo bijzonder
maken blijven hierdoor behouden.
Op vrijdag 4 juli vond in Woudenberg de bestuursvergadering plaats. De
belangrijkste onderwerpen waren: nabespreking bestuurlijk overleg met GS,
evaluatie diverse bijeenkomsten, voorbereiden bijeenkomst Wet Voorkeursrecht
Gemeenten 15 september ( samen met provincie Utrecht), voorbereiden
wethoudersbijeenkomst duurzaam inkopen op 8 oktober ( samen met VNG),
voorbereiden wethoudersbijeenkomst Werk en Inkomen 18 september ( samen met
VNG), benoemingen VNG bestuur en commissies, voorbereiding najaarscongres 13
november in De Bilt, website, gesprek wethouder W. Groeneweg van Woerden en
waterambassadeur R. Plantinga over de ontwikkelingen op het gebied van het
waterbeleid. Wethouder Groeneweg participeert in het Regionaal bestuurlijk overleg
Rijn-West.
Augustus 2008

September 2008
Op maandag 15 september vond in het provinciehuis een bijeenkomst plaats over
de Wet Voorkeursrecht Gemeenten.

Wet Voorkeursrecht Gemeenten, plenaire deel Provinciehuis
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Workshops Wet Voorkeursrecht Gemeenten, provinciehuis

Deze middagbijeenkomst is door de provincie georganiseerd in samenwerking met
de VNG afdeling Utrecht. De WVG biedt gemeenten sturing op prijs, kwaliteit en
planning van de woningbouw. De bijeenkomst was gericht op informatieoverdracht
en uitwisseling van ervaringen. Doelgroep: wethouders en ambtelijke adviseurs
ruimtelijke ordening of wonen. Na een welkomstwoord van gedeputeerde J. de Wilde
volgden inleidingen van de heer H. de Wolf van de TU Delft en de heer A. Ashouwer
van Inbo Adviseurs. Het geheel stond onder leiding van Marc Veeningen van RTV
Utrecht. Het aantal aanmeldingen voor de workshops na de pauze bedroeg 47. Het
totale aantal deelnemers was groter, maar niet precies bekend.
Op donderdag 18 september vond in Amersfoort een bijeenkomst plaats met
wethouders Werk en Inkomen, door ons georganiseerd in samenwerking met de
VNG. In aanwezigheid van
mevr. M. Schrijver, hoofd
afdeling Werk en Inkomen
van de VNG en mevr. J.
van Ark,
beleidsmedewerker VNG,
werd gesproken over de
actualiteit rond
Prinsjesdag, de
ontwikkelingen rond de
WSW, het
participatiebudget, de
V.l.n.r. de heer A.J. Salverda, wethouder van Leusden en
bestuurslid VNG afd. Utrecht; mevr. M. Schrijver, hoofd afd.
effectiviteit re-integratie en
Werk en Inkomen VNG; mevr. J. van Ark, beleidsmedewerker
relatie tot omvang WerkVNG.
deel. Er waren 15
deelnemers aan de bijeenkomst, waarvan 11 wethouders. De aanwezigen
waardeerden de bijeenkomst positief en zouden het op prijs stellen om in 2009 vlak
na Prinsjesdag weer een bijeenkomst te organiseren.
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Op woensdag 24 september vond ´s avonds in Apeldoorn een bijeenkomst plaats
over “Rekenkamerrapporten”, georganiseerd samen met het Actieprogramma Lokaal
Bestuur en de provinciale afdelingen Gelderland en Flevoland.

“Rekenkamerrapporten”, gemeentehuis Apeldoorn

De deelnemers waardeerden deze bijeenkomst met een 7,5 en de opzet met een
7,5. Het aantal deelnemers bedroeg 35.
Op vrijdag 19 september vond in IJsselstein de bestuursvergadering plaats. De
belangrijkste onderwerpen in deze vergadering waren: evaluatie gehouden
bijeenkomsten, voorbereiding najaarscongres 13 november, vergaderschema 2009,
voorbereiding bestuurlijk overleg met college GS op 25 november, notitie Quick scan
bestuurlijke drukte in Utrecht, archief VNG afdeling Utrecht, de financiële hoofdlijnen
begroting 2009, voorbereiding overleg VNG met vertegenwoordigers provinciale
afdelingen in Gouda. Besloten wordt in het overleg in Gouda het standpunt van het
bestuur in te brengen over het wijzigen van de procedure bij het vervullen van
vacatures in de VNG-commissies. De procedure na de verkiezingen blijft
ongewijzigd: via de Adviescommissie van de VNG. Bij tussentijdse vacatures, waar
het gaat om leden van de VNG-commissies, wil het bestuur dat de provinciale
afdeling van de betreffende provincie waar de vacature is ontstaan, de opvolger
aanwijst. Nu worden provinciale afdelingen met veel werk opgezadeld, terwijl de
kans klein is dat er een kandidaat uit een andere provincie wordt voorgedragen.
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Oktober 2008
Op vrijdag 3 oktober vond in Gouda het halfjaarlijkse overleg plaats tussen de VNG
en vertegenwoordigers van de provinciale afdelingen. De belangrijkste
bespreekpunten: opzet landelijk netwerk ruimtelijke ordening, Wet ruimtelijke
ordening en omgevingsvergunning, buitengewone algemene ledenvergadering van
26 september, programmaraden, strategische Agenda VNG 2009, procedure
vervulling vacatures leden VNG commissies met wijzigingsvoorstel van het bestuur
VNG afdeling Utrecht.
Op woensdag 8 oktober vond in het stadhuis van Utrecht een bijeenkomst plaats
over duurzaam inkopen, door ons georganiseerd in samenwerking met de VNG. Na
het welkomstwoord van ons bestuurslid A. Salverda volgden inleidingen van mevr.
M. van den Burg van SGBO, wethouder W. Wagenmans van de gemeente Houten
en een vertegenwoordiger van Senter Novem. De bijeenkomst was specifiek gericht
op portefeuillehouders inkoop, financiën of interne zaken. Het aantal deelnemers
was 11, waarvan 7 wethouders.
Op woensdag 8 oktober ´s avonds vond in Almere een bijeenkomst plaats over
“Rekenkamerrapporten”, georganiseerd samen met het Actieprogramma Lokaal
Bestuur en de provinciale afdelingen Flevoland en Gelderland. De deelnemers
waardeerden deze bijeenkomst met een 7,2 en de opzet met een 6,7. Het aantal
deelnemers was 10. Het aantal aanmeldingen bedroeg 23.
Op vrijdag 31 oktober was een bestuursvergadering gepland in Oudewater. Deze
vergadering is afgelast wegens veel plotselinge verhinderingen.

November 2008

de heer A.J. Gerritsen,
burgemeester van De Bilt

Op donderdag 13 november vond in het gemeentehuis
van De Bilt ons najaarscongres plaats, met als thema:
“Midden Nederland: leefbaar en bereikbaar?” en aandacht
voor twee Randstad Urgent projecten: Utrecht draaischijf
van Nederland en Duurzaam bouwen in de Regio Utrecht.
Als sprekers waren uitgenodigd: mevr. I. van der Hee,
hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat in de provincie
Utrecht en de heer B. Krol, gedeputeerde RO provincie
Utrecht. Drie wethouders leidden de discussie in: E.
Jansma van Leusden, A. Ditewig van De Bilt en J.
Salverda van Utrechtse Heuvelrug. Het inhoudelijk deel en
de discussie werden geleid door Elisabeth van den
Hoogen. In het huishoudelijk deel van de vergadering
werd onze nieuwe webredacteur Eric Harms voorgesteld,
is gesproken over het bestuurlijk overleg met GS en werd
de begroting en contributie 2009 vastgesteld.
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Najaarscongres VNG afd. Utrecht, gemeentehuis De Bilt

Het aantal deelnemers bedroeg circa 65. De bijeenkomst als geheel werd
gewaardeerd met een 7,7.
Op dinsdag 25 november vond in Zeist het halfjaarlijks bestuurlijk overleg tussen
het college van GS en ons bestuur plaats. De bespreekpunten waren: voortgang
samenwerkingsagenda c.a., kerntakendiscussie van de provincie, bestuurlijke
organisatie, jeugdzorg en jeugdbeleid ( met pilot voor Amersfoort en Utrecht),
WABO/omgevingsdiensten en de concept AMvB Ruimte. Afgesproken wordt elkaar
twee keer per jaar te treffen. Gemeld wordt dat de VNG afdeling Utrecht alle colleges
van B&W heeft gevraagd welke suggesties de gemeenten hebben voor vermindering
van de administratieve lasten. Verder zal nader contact plaatsvinden over de
kerntakendiscussie van de provincie.

December 2008
Op vrijdag 14 december vond in Veenendaal de bestuursvergadering plaats. De
belangrijkste onderwerpen in deze vergadering waren: terugblik diverse
bijeenkomsten, meewerken aan een bijeenkomst “wethouder zijn is een vak”
georganiseerd door het Actieprogramma Lokaal Bestuur en de
Wethoudersvereniging, nieuwe website en gesprek webredacteur, vaststellen
onderwerpen voor- en najaarscongres 2009 en samenstellen
voorbereidingsgroepen, vaststellen onderwerpen voor themabijeenkomsten, landelijk
netwerk RO, AMvB Ruimte, vergadering provinciale afdelingen met VNG in Gouda,
nabespreken BALV VNG in Apeldoorn op 26 september.
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3. Financiële verantwoording

3.1. Algemeen
Tegelijkertijd met dit jaarverslag bieden wij u de jaarrekening over het boekjaar 2008
aan. De jaarrekening is door ons bestuur via een schriftelijke consultatie vastgesteld,
welk besluit is bekrachtigd in onze vergadering van 20 maart 2009 .
De kascommissie heeft de rekening op 5 maart 2009 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 financiële medewerker van de gemeente
Nieuwegein, de ambtelijk secretaris en de medewerker van het bureau.
Het bestuur stelt u voor de door het bestuur vastgestelde jaarrekening 2008 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 2008

3.2.1 Rekening van Baten en Lasten 2008
Uitgaven

Begroting

Begroting

Rekening

2008

2008

2008

115.000,00 105.353,17 Contributie

152.328,00

152.329,00

755,00
0,00

4.355,68
0,00

9.045,00

9.045,00

162.128,00

165.729,68

2008
Personele en
apparaatskosten
Bestuurskosten

12.000,00

(Thema) bijeenkomsten

13.000,00

Informatievoorziening

10.000,00

Administratiekosten

9.000,00

Rekening Inkomsten

5.741,14 Bankrente
Bankrente deposito
6.061,85
Bijdrage VNG
17.665,27
2.836,77

3.128,00
Onvoorzien
Resultaat

0,00
0,00 28.071,48
162.128,00 165.729,68
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3.2.2. Balans per 31 december 2008

Activa
Bank lopende rekening
48.36.73.900
Nog te ontvangen rente´s
Deposito´s:
62.09.62.844

Passiva
Nog te betalen:
3.766,70 Gemeente Nieuwegein
3.335,14 Overigen:
26.291,30
100.000,00 Reserve
(Zie mutaties)

43.48.89.938

133.393,14

Reserve 01/01/2008
Onttrekking:
Resultaat 2008
Reserve 31/12/2008

31.283,60
8.287,00

93.822,54
133.393,14

65.751,06
28.071,48
93.822,54

De penningmeester
Drs. P.C.M. van Elteren
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3.3 Toelichting jaarrekening 2008
Met deze jaarrekening legt het bestuur financiële verantwoording af voor het afgelopen
jaar. De rekening biedt zicht op de realisering van de voor 2008 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 2008.

3.3.1. Exploitatierekening

Baten
Lasten
Exploitatieresultaat

Begroting
2008
162,1
162,1
0

Rekening
2008
165,7
137,7
28,0

Rekening
2007
147,7
122,9
24,8

De rekening 2008 sluit met een voordelig resultaat van 28,0 duizend euro. In 2007 was
er een voordelig resultaat van 24,8 duizend euro, in 2006 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 2008 is ontstaan door een aantal factoren. De
belangrijkste geven wij hierbij aan.
Uitgaven.
De personele lasten zijn circa 9,6 duizend euro lager dan geraamd. De begroting is
gebaseerd op 1,5 fte, terwijl het grootste deel van het jaar de facto sprake was van een
bezetting van 1,23 fte. Op 1 oktober 2008 is de webredacteur begonnen. Dit betreft een
overeenkomst die qua kosten overeenkomt met circa 0,2 fte. Daarnaast is in dit
boekjaar een bedrag van bijna 6 duizend euro ontvangen als vergoeding voor
arbeidsongeschiktheid in een voorgaand boekjaar.
De bestuurskosten zijn ruim 6 duizend euro lager dan geraamd. Deze post was iets
hoger geraamd om ruimte te scheppen voor mogelijke extra activiteiten rond de
uitvoering van de samenwerkingsagenda tussen VNG en het college van GS. Van die
ruimte is geen gebruik gemaakt.
De post themabijeenkomsten is bijna 7 duizend euro lager dan geraamd. Dit jaar waren
er minder betaalde inleiders dan vorige jaren. Wij hebben diverse
raadsledenbijeenkomsten georganiseerd samen met het Actieprogramma Lokaal
Bestuur en de VNG afdelingen Gelderland en Flevoland. De kosten konden worden
gedeeld. Verder zijn door de gemeenten de accommodaties in de meeste gevallen
gratis ter beschikking gesteld.
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De post informatievoorziening is met ruim 7,5 duizend euro overschreden. De
belangrijkste verklaring betreft de opdracht aan een extern bureau voor het vernieuwen
van onze website ( 12 duizend euro). Daarnaast is opdracht gegeven voor het
aanschaffen van een aantal extra modules voor 2,2 duizend euro om beter en efficiënter
te kunnen communiceren.
De post administratiekosten is meer dan 6 duizend euro lager dan geraamd. We hebben
aanzienlijk minder kosten gemaakt voor drukwerk en porto. Het gebruik van e-mail is
ook in 2008 verder toegenomen. Verder zijn de kosten voor het bankieren in 2008 lager
geworden, mede omdat wij begin 2008 zijn overgestapt op internetbankieren.
Inkomsten
Bij de inkomsten kan worden opgemerkt dat de ontvangen bankrente 3,6 duizend euro
hoger is dan geraamd. De verklaringen zijn de volgende: ten eerste plaats is onze
reserve hoger dan geraamd, ten tweede zijn dit jaar enkele grote rekeningen later
gekomen en betaald dan normaal en ten derde hebben wij begin 2008 een nieuwe
depositorekening geopend met een hogere rente.

Balans per 31 december 2008
De reserve per 31 december 2008 bedraagt 93.822,54 euro. Dat is 56,6 % van onze
omzet 2008.
De reserve per 31 december 2007 bedroeg 65.751,06. Dat was 44,8 % van de omzet
2007.
In vergelijking met de Utrechtse gemeenten zijn deze percentages niet ongebruikelijk of
opmerkelijk. Hoewel de VNG afdeling Utrecht niet is te vergelijken met een gemeente
kan worden vastgesteld dat ( publicaties van de provincie Utrecht) in 2007 de
verhouding tussen weerstandscapaciteit (reserve) en omzet bij de gemeenten varieerde
van 227 % tot 9 %. Het gemiddelde percentage over 2007 komt exact uit op 50 %.
Op basis van de begrotingen 2008 varieert bij de gemeenten de verhouding tussen
reserve en omzet volgens de provincie tussen 244% en 17 %. Over 2008 komt het
gemiddelde percentage wederom uit op exact 50 %.
Het bestuur heeft eerder in de financiële stukken aangegeven dat wanneer de reserve
hoger wordt dan 50 % van de omzet daarmee rekening zal worden gehouden bij de
vaststelling van de hoogte van de contributie. Dit gegeven zal derhalve in het vierde
kwartaal van 2009 worden betrokken bij de opstelling van de begroting 2010 en bij de
vaststelling van de contributie 2010.
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Kascommissie 2008.
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