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Voorwoord van uw voorzitter
Het is nu de derde keer dat ik als voorzitter terug mag blikken op een jaar VNG afdeling
Utrecht. Ook in het voorbije jaar is er veel gebeurd!.
In dit jaarverslag over 2009 leest u over de vele activiteiten die wij in verenigingsverband
hebben ontplooid. Ons voorjaarscongres ging over “ Veiligheid: erop of eronder” en ons
najaarscongres over “Decentraal bestuur: volle kracht vooruit”. Verder zijn er weer vele
bijeenkomsten voor raadsleden en wethouders geweest en ons overleg met gedeputeerde
staten. Zij laten alle zien op welke wijze de VNG afdeling Utrecht vorm en inhoud probeert
te geven aan haar informatiefunctie en aan haar platform- en belangenbehartigersfunctie.
Werken in het openbaar bestuur vereist immers vakmanschap. Dat vakmanschap moeten
wij onderhouden en steeds verder ontwikkelen. De VNG afd. Utrecht helpt ons daarbij. We
leren van elkaar en zoeken elkaar op om samen meer te bereiken dan ieder voor zich. Voor
mij is onze vereniging dan ook een grote inspiratiebron.
Dat is de vereniging ook geweest voor vele generaties bestuurders vóór ons. Dat blijkt ook
uit het jubileumboek dat Jacques Lemmink met veel oog voor mooie details heeft
geschreven ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan van de VNG afd. Utrecht in 2009. Het
is goed te zien hoe springlevend deze 90-jarige is. Dat was reden voor een feest ! Tijdens
onze najaarscongres in Houten heb ik in mijn jubileumspeech aangegeven dat als ik om mij
heen kijk en het jubileumboek lees ik niet alleen een en al bestuurskracht om mij heen zie
maar ook heel veel plezier in het openbaar bestuur.
In december hebben wij - voor het eerst in 90 jaar - al onze oud-bestuursleden uitgenodigd
voor een feestelijke lunch. Eregast was Henk Vonhoff, burgemeester van Utrecht van 1974
tot 1980, die sprak over zijn ervaringen met het “ gemeentelijk erf”. Velen ervoeren de
bijeenkomst als een kans tot hernieuwde kennismaking, met elkaar en met VNG afdeling
Utrecht, en zagen in de bijeenkomst bovendien een mooie aanleiding om nog eens terug te
kijken op de eigen bestuurlijke periode, die voor sommigen tot bijna 30 jaar in het verleden
lag.
De kredietcrisis die in 2008 uitbrak heeft een grote invloed gehad op de economische
ontwikkelingen in de hele wereld. In 2009 is duidelijk geworden dat ook de gevolgen voor
de gemeenten en haar inwoners groot zijn. In de komende jaren zullen alle overheden fors
moeten bezuinigen. Alle nieuwe gemeenteraden en colleges van B&W zullen na de
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gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010 alle zeilen bij moeten zetten om prioriteiten
te stellen en draagvlak te creëren voor het kunnen nemen van moeilijke politieke besluiten.
Het is dan goed te weten dat ook op de schaal van Utrecht alle gemeenten voor een zelfde
opgave staan. De VNG afdeling Utrecht zal ook in de jaren die voor ons liggen proberen
een plek te zijn om ervaringen uit te wisselen en problemen en oplossingen te delen in een
verband van gelijkgestemden. Immers: samenwerken loont en vergroot de kans op
creatieve oplossingen.
Wanneer ik alle activiteiten overzie die wij in 2009 voor onze verschillende doelgroepen
hebben uitgevoerd ben ik er trots op dat wij met relatief bescheiden middelen zoveel
activiteiten hebben ontplooid om onze leden te dienen. Daarmee hebben wij direct en
indirect een bijdrage kunnen leveren aan een verhoging van de kwaliteit van ons politieke
en bestuurlijke handelen. Ik hoop dat u daar net zo door wordt gestimuleerd om actief te
zijn in onze vereniging als ik dat ben, samen met mijn medebestuursleden en
medewerkers.
De VNG afdeling Utrecht kijkt met veel vertrouwen naar de toekomst en ziet er in dit jaar
van de raadsverkiezingen zeer naar uit banden aan te knopen met alle nieuw gekozenen in
gemeenteraden en colleges.
Koos Janssen
Voorzitter VNG afdeling Utrecht
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1 . De VNG afdeling Utrecht, 90 jaar oud
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. In 2009 bestond de vereniging dus 90 jaar. 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 door de
vergroting van de onderlinge samenhang.
1.3. Missie in 2009
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.
Het jaar 2009 was een jubileumjaar. Onze
vereniging bestond 90 jaar.
Ter gelegenheid daarvan heeft drs. J.Ph.S.
Lemmink in onze opdracht een boek geschreven
over onze geschiedenis. Verder hebben wij alle
oud-bestuurders en oud-bestuursleden uit
Utrecht in het bestuur van de landelijke VNG in december uitgenodigd voor een feestelijke
lunch in Slot Zeist.
Daarnaast hebben wij in 2009 diverse initiatieven genomen om de behartiging van de
belangen van de gemeenten in Utrecht te versterken. Wij hebben dat o.a. gedaan door
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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 ook in 2009 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.
2. De VNG afdeling Utrecht, een actieve vereniging
2.1. Algemeen
De landelijke vereniging heeft op 9 en 10 juni 2009 haar jaarcongres gehouden in Almere.
Het thema was “Het talent van de gemeenten". Op de algemene Ledenvergadering van 10
juni kwam o.a. aan de orde het financieel
akkoord Rijk - VNG 2009-2011, de jeugdzorg,
de
samenwerking
in
stadsregio's,
decentralisatie, de uitreiking van de Prijs der
gemeenten aan Ahmed Marcouch, de
verkiezing van Karsten Klein tot Raadslid van
het Jaar 2009, de oprichting van het
Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten
(KING) en de benoeming van nieuwe leden
voor het bestuur en de commissies. Minister
Ter Horst sprak over de vraag: "Is het huidige
bestuurlijk stelsel toekomstbestendig ?" De voorzitter van de VNG, Annemarie Jorritsma,
sprak de traditionele jaarrede van de voorzitter uit.
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 2009
van de VNG waren: a) talent van gemeenten, b) aantrekkelijk werkgeverschap: eerste
overheid, beste werkgever, c) voorbereiden op de krimp en d) jeugd. Ook in 2009 was
sprake van een goede samenwerking tussen de landelijke VNG en onze provinciale
afdeling.
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
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Kamerleden. Ook in 2009 is 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 het verslagjaar is de landelijke VNG begonnen met het voorbereiden van de evaluatie
van de VNG Governance. Deze evaluatie zal besproken worden tijdens het congres van de
VNG in juni 2010 in Leeuwarden. Wij hebben de VNG reeds in maart 2009 het voorstel
gedaan om na de gemeenteraadsverkiezingen de adviescommissie een voordracht te laten
doen voor de samenstelling van de commissies. "Als er daarna tussentijds een vacature
ontstaat in een commissie doet de provinciale afdeling die het aangaat een voordracht voor
de
opvolging.
Eventueel
aan
de
hand
van
een
specifiek
profiel."
Volgens ons kan hiermee een evenwichtige afweging worden gemaakt tussen centraal wat
kan en decentraal wat moet. Het voorkomt daarnaast extra werk voor alle betrokkenen. In
december 2009 heeft onze vereniging het bestuur van de landelijke VNG per brief laten
weten dat de door ons voorgestelde procedurewijziging nu zonder voldoende afweging van
tafel dreigt te worden geveegd. "Wij vinden de wijze waarop ons voorstel wordt
beoordeeld onvolledig en onhelder. De conceptconclusie die aan u is voorgelegd om ons
voorstel niet te volgen vinden wij onjuist, slecht aanvaardbaar en moeilijk verdedigbaar.
Juist binnen de bestuurlijke organisatie van de VNG is het opmerkelijk dat er kennelijk geen
vertrouwen is in decentrale afwegingen. Wij willen u daarom nadrukkelijk oproepen akkoord
te gaan met ons voorstel om bij tussentijdse vacatures in commissies de desbetreffende
provinciale afdelingen een voordracht te laten doen voor een opvolger."
Een spoedbehandeling van onze brief in de laatste bestuursvergadering van de VNG van
2009 op 17 december 2009 bracht geen oplossing. "Het voordeel van uw voorstel is dat
ontstane vacatures snel en eenvoudig kunnen worden ingevuld. Het nadeel is echter dat
het binnen deze werkwijze, met een zeer specifiek profiel gericht op behoud van de
representatieve samenstelling, niet of nauwelijks mogelijk zal zijn om te sturen op kwaliteit."
Dat is onwenselijk, aldus voorzitter Ralph Pans namens het bestuur van de VNG, en reden
om niet in te stemmen met een aanpassing van de procedure.
De VNG raadpleegt in de eerste maanden van 2010 alle leden over het voorstel en zal de
conclusies vervolgens voorleggen aan de algemene ledenvergadering van 8 juni 2010 in
Leeuwarden.
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2.2 Het bestuur van de afdeling

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.
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 2009 kwam het bestuur 6 maal bijeen. In het vergaderschema
waren 7 vergaderingen gepland. De vergadering van 15 mei werd afgelast. Daarnaast werd
voor de voorbereidingen van de vergaderingen van het bestuur en de algemene
ledenvergaderingen regelmatig overleg gehouden tussen de voorzitter, vicevoorzitter 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 20 maart 2009 werden het jaarverslag en de
jaarrekening 2008 vastgesteld.
In de algemene ledenvergadering van 10 april 2008 in Amersfoort is de kascommissie
benoemd, bestaande uit mevrouw Janneke Louisa-Muller, secretaris van de gemeente Wijk
bij Duurstede en de heer Wim van Wikselaar, wethouder van de gemeente Utrechtse
Heuvelrug. De kascommissie heeft de jaarrekening 2008 op 5 maart 2009 gecontroleerd en
goed bevonden. De algemene ledenvergadering heeft in haar vergadering van 2 april 2009
in Montfoort de jaarrekening 2008 goedgekeurd en het bestuur en de 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.
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Wel moet worden opgemerkt dat in de bestuursvergadering van 25 januari 2008 besloten is
de vacature Van der Sluijs die begin november 2007 ontstond vooralsnog niet te vervullen
en het aantal bestuursleden voorlopig te verlagen van 10 naar 9.
De voorzitter heeft, 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 aan de orde
gesteld. Namens het bestuur heeft hij voorgesteld om na de gemeenteraadsverkiezingen
van 3 maart 2010 te bezien of er aanleiding is het aantal bestuursleden definitief te
wijzigen. De ledenvergadering nam kennis van dit voorstel.
De samenstelling van het bestuur en het secretariaat in 2009 is als volgt:
De heer drs. J.J.L.M. (Koos)Janssen;
Voorzitter vanaf 9 november 2007 en daarvoor vanaf 20
mei 2005 vicevoorzitter en vanaf 2004 lid van het
bestuur; Burgemeester van Zeist.

De heer mr. R. (Ruud) Luchtenveld;
Vicevoorzitter vanaf 14 december 2007 en daarvoor
lid van het bestuur sinds 2006;
Wethouder van de gemeente Amersfoort
De heer drs. P.C.M. (Piet) van Elteren;
Secretaris/penningmeester vanaf
januari 2002;
Gemeentesecretaris van Nieuwegein.
Mevrouw drs. M. (Marianne) Burgman;
Lid van het bestuur sinds 2005;
Burgemeester van de gemeente De Ronde Venen.

Mevrouw mr. M.A.J. (Miriam) Oosterwijk-Keulers;
Lid van het bestuur sinds 2005;
Gemeentesecretaris van Rhenen.

Mevrouw mr. drs. J. L.(Jannelies) van Berkel;
Lid van het bestuur sinds 2006;
Griffier van de gemeente De Bilt
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De heer A.J. (Ago) Salverda;
Lid van het bestuur sinds 2006;
Wethouder van de gemeente Leusden

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

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

Secretariaat VNG afdeling Utrecht:
De heer drs. H. (Henk) Overbosch,
ambtelijk secretaris sinds 15 februari 2007;

Mevrouw E. (Liesbeth) Geurtsen-van Schoonhoven,
medewerker sinds 1 januari 1985.
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2.2.4. Een overzicht van activiteiten in 2009
Januari 2009
Op woensdag 21 januari vond in het gemeentehuis van Leusden de
wethoudersbijeenkomst " wethouder zijn is een vak" plaats, georganiseerd door het
Actieprogramma Lokaal Bestuur (ALB), de Wethoudersvereniging en de VNG afdeling
Utrecht. De wethouders Wim Lieberwerth van Baarn en Erwin Jansma van Leusden
verrichtten de aftrap voor de workshops, bijgestaan door Ben Mouw en Marijke van der
Plasse van het ALB. Aan het rondetafelgesprek met vertegenwoordigers van de media
namen deel Lysette Verwegen (Zenderstreeknieuws) en Arjeh Kalmann (AD Utrechts
Nieuwsblad). Het aantal aanmeldingen bedroeg 19, het aantal deelnemers 15. De
bijeenkomst werd door de deelnemers gewaardeerd met een 7,4.
Bijwonen startbijeenkomst "Programma Krachtig Bestuur" van het ministerie van BZK,
gehouden op donderdag 22 januari in Den Haag.
Op vrijdag 30 januari vond in Oudewater de bestuursvergadering plaats. De
belangrijkste onderwerpen in deze vergadering
waren het 90-jarig bestaan van de VNG afdeling
Utrecht, de terugblik op de wethoudersbijeenkomst
"wethouder zijn is een vak", stand van zaken
bijeenkomst over integrale handhaving, stand van
zaken voorbereiding voorjaarscongres 2 april in
Montfoort, deelname aan het Algemeen Bestuur van
het Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen (NUZO) en
stand van zaken brief aan provincie over
"vermindering administratieve lasten".
Februari 2009
Op woensdag 4 februari vindt in Den Haag een gesprek plaats met de heer drs.
C.J.G.M. ( Kees Jan) de Vet, sinds september 2008 lid van de directieraad van de VNG.
De heer De Vet heeft o.a. "Utrecht" in zijn portefeuille. Naast het bespreken van een
aantal inhoudelijke onderwerpen wordt een aantal werkafspraken gemaakt.
Maart 2009
Op donderdag 5 maart vond in Nieuwegein de kascontrole plaats door de
kascommissie.
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Op vrijdag 20 maart vond in Rhenen de bestuursvergadering plaats. De belangrijkste
onderwerpen in deze vergadering waren het voorjaarscongres op 2 april, de
bijeenkomst over integrale handhaving, stand van zaken brief aan provincie over
"vermindering administratieve lasten ", brief aan VNG over wijziging
benoemingsprocedure leden VNG-commissies, vacatures in diverse VNG-commissies,
vaststelling Jaarverslag en Jaarrekening 2008, voorbereiden bestuurlijk overleg met
college van GS op 23 juni, evaluatie samenwerkingsagenda, voorbespreking
halfjaarlijkse overleg VNG - vertegenwoordigers provinciale afdelingen op 3 april in
Leeuwarden en nieuwe raadsleden 2010.
April 2009
Op donderdag 2 april vond in Montfoort ons voorjaarscongres en algemene
ledenvergadering plaats. Na het welkomstwoord van burgemeester Bert Jansen blikte
de burgemeester van Utrecht, mr. Aleid Wolfsen, terug op zijn eerste 500 dagen aan de
hand van een TOP 10 van "verwonderpunten".

Bert Jansen, burgemeester van
Montfoort

Aleid Wolfsen, burgemeester van
Utrecht;
Hans Boutellier, criminoloog.

Voorjaarscongres en ALV in
restaurant De Gouden Leeuw

Het thema "Veiligheid: erop of eronder" werd onder leiding van Elisabeth van den
Hoogen uitgediept door prof. dr. J.C.J. (Hans) Boutellier, criminoloog en algemeen
directeur van het Verweij - Jonker Instituut, en door de burgemeester van Utrecht.
Burgemeester A.J. (Arjen) Gerritsen van De Bilt en raadslid M.K. (Karel) van Geet van
Soest verdiepten met hun bijdrage de discussie tussen de inleiders en de
deelnemers. Het aantal deelnemers bedroeg 80. De deelnemers waardeerden het
congres met een 7,9.
Op vrijdag 3 april vond in Leeuwarden het halfjaarlijkse overleg plaats tussen de VNG
en vertegenwoordigers provinciale afdelingen. De belangrijkste agendapunten waren de
economische crisis, informatie over KING, de omgevingsvergunning, de opzet van een
landelijk RO-netwerk, aandachtspunten bij de AMvB Ruimte, provinciale doorwerking
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onder de nieuwe Wro, strategische thema's VNG, demografische ontwikkelingen, brief
VNG Utrecht over kandidaatstellingsprocedure VNG-commissies in combinatie met
evaluatie VNG Governance en provinciale stimuleringsprogramma's,
Mei 2009
Op dinsdag 12 mei bijeenkomst van het “Werkatelier Duurzaam Utrecht “ bijgewoond,
georganiseerd door de provincie Utrecht. Dit was een bijeenkomst met vele
maatschappelijke organisaties en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. De
bijeenkomst vond plaats in het kader van “ Profiel van Utrecht” / Samen op weg naar
2040.
Juni 2009
Op dinsdag 23 juni ´s middags vond het halfjaarlijkse bestuurlijk overleg plaats tussen
delegaties van het college van GS en van ons bestuur. Bespreekpunten waren de
evaluatie van de diverse samenwerkingsagenda´s, de stand van zaken
samenwerkingsagenda VNG Utrecht – provincie, kerntakendiscussie, profiel van
Utrecht, de kredietcrisis en de versnellingsagenda, commissie Nijpels over Wgr-plus,
bestuurskrachtonderzoek, gemeenteraadsverkiezingen en de ontwerpverordening
ruimtelijke ordening. Op 18 november zal het bestuurlijk overleg plaatsvinden tussen de
twee voltallige besturen.
Op vrijdag 26 juni vond in Wijk bij Duurstede de
bestuursvergadering plaats. De belangrijkste
onderwerpen in deze vergadering waren de
evaluatie van het voorjaarscongres op 2 april,
stand van zaken voorbereiding bijeenkomst over
fraudebestrijding, stand van zaken voorbereiding
bijeenkomst
Wet
gemeenschappelijke
regelingen,
medeondertekening
convenant
Netwerk Utrecht Zorg Ouderen (NUZO), stand
van zaken rapport vermindering van de
administratieve lasten provincie, stand van zaken boek 90-jaar VNG Utrecht,
voorbereiding najaarscongres 5 november in Houten, terugkoppeling bestuurlijk overleg
met de provincie, terugkoppeling halfjaarlijkse overleg VNG met vertegenwoordigers
provinciale afdelingen.
Juli 2009
Augustus 2009
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September 2009
Op vrijdag 18 september vond in Eemnes de bestuursvergadering plaats. De
belangrijkste onderwerpen in deze vergadering waren:
de schenking en in het beheer geven van de
archieven van de VNG Utrecht aan Het Utrechts
Archief, stand van zaken voorbereiding bijeenkomst
integrale handhaving, Utrechtse commissiedag,
bijeenkomst Wgr, bijeenkomst Rekenkamerrapporten,
bijeenkomsten nieuwe raadsleden, stand van zaken
boek 90-jaar VNG, najaarscongres 5 november,
begroting 2010 en contributievoorstel, notitie
beleidsvragen rond bestuursvergaderingen, vergaderschema 2010, voorbereiding lunch
voor oud-bestuursleden in Slot Zeist, voorbereiden bestuurlijk overleg met college van
GS op 18 november en voortgang website/marketing- en communicatieplan.
Op donderdag 24 september ´s middags vond in het gemeentehuis van Nieuwegein
de bijeenkomst plaats over “ Integrale Handhaving: een kwestie van bestuurlijke lef “.
Deze bijeenkomst is georganiseerd samen met het Regionaal
Coördinatiepunt Fraudebestrijding (RCF) Utrecht en Gooi- en Vechtstreek.

Raadzaal gemeente Nieuwegein

Marka Spit,
wethouder van Utrecht

Gerard Boekhof,
wethouder van Bussum

Jet Smit,
voormalig wijkveiligheidsmanager
gemeente Utrecht

Wilco Pelgrom,
manager RCF Overijssel

Leonie van der Reep,
projectmedewerker gemeente
Amersfoort
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De bijeenkomst werd geleid door Margriet Vroomans. Sprekers waren wethouder Marka
Spit van Utrecht, wethouder Gerard Boekhof van Bussum, Jet Smit, voormalig
wijkveiligheidsmanager gemeente Utrecht, Wilco Pelgrom, manager RCF Overijssel en
Leonie van der Reep, projectmedewerker gemeente Amersfoort. Deze bijeenkomst is
niet geëvalueerd. Er waren 37 aanmeldingen en 28 deelnemers.
Op maandag 28 september van 17.30 to
19.30 uur vond in Antropia Driebergen,
gemeente Utrechtse Heuvelrug, de
Utrechtse Commissiedag plaats, geleid
door onze voorzitter Koos Janssen,
burgemeester van Zeist. Utrechtse
vertegenwoordigers in VNG-bestuur, commissies
en
College
voor
Arbeidszaken gaven een terugkoppeling
over hun “Haagse bevindingen”. Veel
onderwerpen passeerden de revue, zoals
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de AMvB Ruimte, krimpscenario´s, de
Crisis- en Herstelwet ,de onderhandelingen nieuwe CAO gemeentepersoneel en de
demografische krimp. De bijeenkomst is niet geëvalueerd. Voor de bijeenkomst hadden
zich 35 mensen aangemeld. Het aantal deelnemers bedroeg 19. Vanwege de
gemeenteraadsverkiezingen en de nieuwe samenstelling van de VNG-commissies is
besloten in 2010 geen Utrechtse Commissiedag te organiseren.
Oktober 2009
Op vrijdag 2 oktober vond in Den Haag het halfjaarlijkse overleg plaats tussen de
VNG en vertegenwoordigers van de provinciale
afdelingen. De belangrijkste agendapunten waren
vermindering interbestuurlijk toezicht, wisselwerking
gemeenten en provincie in de ruimtelijke ordening,
EU-dienstverlening, start commissie Talent, stand van
zaken KING, samenwerking VNG en provinciale
afdelingen, ervaringen met Actieprogramma Lokaal
Bestuur, Agenda 2010 van de VNG en evaluatie VNG
Governance.

Op dinsdag 13 oktober vond 's avonds in het gemeentehuis van De Bilt een
bijeenkomst plaats over de Wet gemeenschappelijke regelingen, georganiseerd samen
met het Actieprogramma Lokaal bestuur (ALB) en de provinciale afdelingen Gelderland
en Flevoland.
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raadzaal gemeente De Bilt

Jannelies van Berkel, bestuurslid
VNG afd. Utrecht,
griffier De Bilt

vlnr Bert Jansen,
burgemeester Montfoort;
Herman Klitsie, burgemeester van
Oss,
Ruurd Palstra, medewerker VNG

Na het welkomstwoord van ons bestuurslid Jannelies van Berkel, griffier van De Bilt,
inleidingen van de heer R. ( Ruurd) Palstra, medewerker VNG, burgemeester E.L. (Bert)
Jansen van Montfoort en voorzitter van het Samenwerkingsverband Utrecht-West en
burgemeester H.W.M. (Herman)
Klitsie van Oss en voorzitter van het
Samenwerkingsverband regio Brabant Noord. Daarna discussie en vragen aan het
panel o.l.v. Marijke van de Plasse, consulent van het ALB.
Het aantal deelnemers bedroeg 39. De bijeenkomst als geheel werd door de
deelnemers gewaardeerd met een 7,8.
Op vrijdag 30 oktober vond in Lopik de bestuursvergadering plaats.
De
belangrijkste
agendapunten
waren
begrotingswijzigingen 2010, terugblikken op drie
bijeenkomsten, stand van zaken Najaarscongres 5
november in Houten, stand van zaken boek 90-jaar
VNG afdeling Utrecht, voorbereiding feestelijke lunch
voor (oud)bestuursleden op 3 december in Zeist,
voorbereiding bijeenkomsten komende periode,
samenwerking Actieprogramma Lokaal Bestuur,
voorbereiding bestuurlijk overleg met GS op 10
november, bestuurlijke organisatie VNG, incl. kandidaatstellingsprocedure in 2010,
terugkoppeling halfjaarlijkse overleg VNG en provinciale afdelingen, volgend halfjaarlijks
overleg vindt plaats in Utrecht, vragen wethouder Groeneweg als vertegenwoordiger in
de RBO-West over bekostiging waterambassadeurs, thema najaarscongres 18
november 2010 in Eemnes, samenstelling voorbereidingsgroep voorjaarscongres 20
mei 2010 in De Ronde Venen, voorbereiding bestuursvergadering 11 december in Het
Utrechts Archief te Utrecht, VNG Gemeentedagen in Rotterdam en voortgang
communicatieplan.
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November 2009
Op donderdag 5 november vond in het gemeentehuis van Houten onze algemene
ledenvergadering en najaarscongres plaats, met als thema: Decentraal bestuur: volle
kracht vooruit!
Na het welkomstwoord van burgemeester Cor Lamers sprak Hanneke Balk-Lampe,
bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en van de Vereniging van
Brabantse gemeenten, vervolgens over de professionaliseringsslag die de Nederlandse
Vereniging voor Raadsleden op dit moment ondergaat.

Cor Lamers,
burgemeester van Houten

Koos Janssen,
voorzitter VNG afd. Utrecht

Koos Janssen (l) overhandigt het jubileumboek aan Roel
Robbertsen, Commissaris van de Koningin.

In zijn jubileumrede stond voorzitter Koos Janssen vervolgens uitgebreid stil bij de
historie van de vereniging, die op 9 januari 1919 formeel van start ging. Een oude
vereniging, erkende Janssen, maar wel een die, ook getuige de hoge opkomst voor het
Najaarscongres, anno 2009 nog altijd springlevend is. “En dat is goed om te zien.” Tot
besluit van zijn toespraak overhandigde hij het eerste exemplaar van een ‘kloek boek’
over de geschiedenis van VNG afdeling Utrecht, geschreven door drs. Jacques
Lemmink, aan de Utrechtse Commissaris van de Koningin Roel Robbertsen.
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Herman Pleij,
emeritus hoogleraar Historische Nederlandse
Letterkunde

Marjan Haak-Griffioen (l), gedeputeerde, en
Ralph Pans, voorzitter directieraad VNG.

De Commissaris greep de gelegenheid aan om nog eens de bijzondere relatie tussen
provincie Utrecht en de gemeenten te markeren. In een vermakelijke bijdrage voerde
daarna Herman Pleij, emeritus hoogleraar Historische Nederlandse Letterkunde, de
deelnemers aan het Najaarscongres vervolgens langs 500 jaar vaderlandse
geschiedenis. Hij stond stil bij de eigenaardigheden van het Nederlandse volk en gaf
een logische verklaring voor de wijze waarop wij ons openbaar bestuur op decentraal
niveau hebben geregeld. Het congres ging vervolgens onder leiding van Elisabeth van
den Hoogen verder met een debat over bestuurskracht tussen de zaal, Ralph Pans,
voorzitter van de directieraad van de VNG en Marjan Haak-Griffioen, gedeputeerde in
de provincie Utrecht.
Het congres werd bijgewoond door 74 deelnemers en werd gewaardeerd met een 7,9.
Op dinsdag 10 november was gepland het halfjaarlijks bestuurlijk overleg tussen het
college van GS en ons bestuur plaats. In goed onderling overleg is vanwege
agendaproblemen besloten dit overleg uit te stellen tot begin 2010.
December 2009
Op maandag 3 december vond ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan in Slot Zeist
de feestelijke jubileumlunch plaats voor huidige en oud-bestuursleden, voor de
Utrechtse vertegenwoordiging in het landelijke VNG-bestuur sinds 2001. Als eregast
was uitgenodigd Henk Vonhoff, burgemeester van Utrecht in de periode 1974-1980.
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Ontvangst in Slot Zeist

lunch in Slot Zeist

toespraak Koos Janssen

toespraak Henk Vonhoff

Anton Houtsma (l) en Koos
Janssen

aan tafel ere-leden (vlnr) Bert
Olde, Bert Groen en Anton
Houtsma

Na de rede van voorzitter Koos Janssen sprak Henk Vonhoff over zijn ervaringen met
wat hij typeerde als het ‘gemeentelijk erf’. Van de 72 Utrechtse gemeenten in het
oprichtingsjaar 1919 zijn er nu nog slechts 29 over. “En het einde van die ontwikkeling is
nog niet in zicht.” Erelid Anton Houtsma ontving uit handen van de voorzitter het
jubileumboek. Na afloop kregen alle aanwezigen een exemplaar van het jubileumboek
uitgereikt.

Op vrijdag 11 december vond in Het Utrechts Archief in Utrecht de
bestuursvergadering plaats.
De belangrijkste onderwerpen in deze vergadering waren: stand van zaken verspreiding
jubileumboek, terugblikken op diverse bijeenkomsten, stand van zaken van de drie
bijeenkomsten "Aan de slag als raadslid" op 25 januari in Almere, op 4 februari in
Zutphen en op 10 februari in Amersfoort, vacatures ambassadeurs bedrijventerreinen,
evaluatie VNG-governance, incl. het schrijven van een brief aan het bestuur van de
landelijke VNG over ons voorstel om na de verkiezingen bij een tussentijdse vacature
de voordracht te laten vervullen door de betreffende provinciale afdeling, thema
najaarscongres 2010 in Eemnes, notitie strategische agenda en strategische
positionering van de VNG afdeling Utrecht, vaststellen communicatieplan en overleg
met GS.
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Ruud Luchtenveld, vice-voorzitter VNG afd. Utrecht,
ondertekent de “akte van schenking”.

Gebouw Het Utrechts Archief

Tijdens deze vergadering werd de overeenkomst met Het Utrechts Archief ondertekend
over de schenking van het archief 1919-1999 en het in beheer geven van het archief
1999-2009. De overeenkomst werd ondertekend door vice-voorzitter Ruud Luchtenveld
en dr. K. (Kaj) van Vliet, rijksarchivaris in de provincie Utrecht. Tevens werd
overhandigd de gebonden uitgave van de archiefinventaris van de VNG afdeling
Utrecht. Na de bestuursvergadering werd een rondleiding verzorgd door de heer Van
Vliet.
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3. Financiële verantwoording
3.1. Algemeen
Tegelijkertijd met dit jaarverslag bieden wij u de jaarrekening over het boekjaar 2009 aan.
De jaarrekening is door ons bestuur vastgesteld op vrijdag 16 april 2010.
De kascommissie bestaat uit mevr. J. J. (Janneke) Louisa-Muller, gemeentesecretaris van
Wijk bij Duurstede en de heer W.(Wim) Wikselaar, wethouder van de gemeente Utrechtse
Heuvelrug. De leden van de kascommissie zijn benoemd door de Algemene
ledenvergadering van 2 april 2009 in Montfoort. De heer Wikselaar heeft eind 2009 ontslag
genomen als wethouder. Het bestuur heeft daarom besloten om mevr. L.(Loes) Ypma,
wethouder van de gemeente Woerden voorlopig te benoemen als vervangend lid van de
kascommissie. Deze voorlopige benoeming zal ter formele bekrachtiging achteraf worden
voorgelegd aan de algemene ledenvergadering van 20 mei 2010 in De Ronde Venen.
De kascommissie heeft de rekening op 1 april 2010 gecontroleerd en goed bevonden. De
verklaring van de kascommissie treft u aan als punt 4 van dit verslag.
De rekening is opgemaakt door het secretariaat in samenwerking met een financiële
medewerker van de gemeente Nieuwegein onder verantwoordelijkheid van de
penningmeester. De kascommissie heeft de rekening gecontroleerd in aanwezigheid van
de penningmeester, 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 2009 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 2009

3.2.1 Rekening van Baten en Lasten 2009
Uitgaven

Begroting

Rekening

2009

2009

Personele en
apparaatskosten

122.600,00

Bestuurskosten

10.000,00

12.284,13

(Thema) bijeenkomsten

12.000,00

14.886,42

Informatievoorziening

10.000,00

5.858,53

Inkomsten

120.446,30 Contributie

Bankrente /deposito
Bijdrage VNG
Overig
Administratiekosten

9.000,00

4.259,82

Onvoorzien/Jubileumboek

2.802,00

39.284,59

0,00
166.402,00

-26.696,19
170.323,60

Resultaat

Begroting

Rekening

2009

2009

156.357,00

156.357,00

1.000

3.357,54

9.045,00

9.045,00

0,00

1.564,06

166.402,00

170.323,60

3.2.2. Balans per 31 december 2009

Activa
Bank lopende rekening
48.36.73.900

Passiva
Nog te betalen:
1.476,36 Gemeente Nieuwegein

28.966,97

Nog te ontvangen bijdrage
RCF themabijeenkomst
1.564,06
2.999,60
Rente's
Deposito´s:
62.09.62.844
43.48.89.938

Overigen:

0,00

5.053,30

85.000,00 Reserve
(Zie mutaties)

67.126,35

96.093,32

96.093,32

VNG afdeling Utrecht - Jaarverslag en Jaarrekening 2009 -

22

Reserve 31/12/2009
Onttrekking:
Resultaat 2008
Reserve 31/12/2009

93.822,54
- 26.696,19
67.126,35

De penningmeester
Drs. P.C.M. van Elteren
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3.3 Toelichting jaarrekening 2009
Met deze jaarrekening legt het bestuur financiële verantwoording af voor het afgelopen jaar.
De rekening biedt zicht op de realisering van de voor 2009 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 2009.

3.3.1. Exploitatierekening ( x 1.000)

Baten
Lasten
Exploitatieresultaat

Begroting
2009
166,4
166,4
0

Rekening
2009
170,3
197,0
-26,7

Rekening
2008
165,7
137,7
28,0

De rekening 2009 sluit met een nadelig resultaat van 26,7 duizend euro. De belangrijkste
verklaring hiervoor is dat 2009 een jubileumjaar was met extra, niet begrote uitgaven, zoals
het jubileumboek en de feestelijke lunch voor oud-bestuurders. In 2008 was er een positief
resultaat van 28 duizend euro, in 2007 van + 24,8 duizend euro, in 2006 van + 8,7
duizend euro en 2005 sloot af met een nadelig resultaat van 31,9 duizend euro. De
belangrijkste verklaringen voor het resultaat 2009 geven wij hieronder aan.
Uitgaven.
De personele lasten zijn circa 2,2 duizend euro lager dan geraamd. De begroting is
gebaseerd op 1,43 fte, te weten 0,53 fte ambtelijk secretaris, 0,7 fte medewerker en 0,2 fte
webredactie. Op 1 oktober 2008 is de webredacteur begonnen. Dit betreft een
overeenkomst die qua kosten overeenkomt met circa 0,2 fte. De totale personeelslasten
zijn totaal iets lager uitgevallen. De kosten webredactie waren lager. Ook de deelname aan
het landelijk congres van de VNG was twee keer één dag. Op deze post is ook geboekt de
kosten van bijna 800 euro voor de rapportage vermindering administratieve lasten van de
provincie.
De bestuurskosten zijn bijna 2,3 duizend euro hoger dan geraamd. De belangrijkste
verklaring betreft de kosten van de lunch voor oud-bestuursleden van 5,9 duizend euro.
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De post themabijeenkomsten is bijna 2,9 duizend euro hoger dan geraamd. Dit jaar waren
er zowel bij het voorjaars- als het najaarscongres meer betaalde inleiders dan vorige jaren.
Daarnaast hebben wij 2 duizend euro bijgedragen aan het voorjaarscongres. Wij hebben
diverse bijeenkomsten 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. De kosten voor de bijeenkomst integrale handhaving in september zijn gedeeld
met het Regionaal Coördinatiepunt Fraudebestrijding Utrecht en Gooi- en Vechtstreek.
De post informatievoorziening is met circa 4,1 duizend euro lager dan begroot. Het
vernieuwen van onze website heeft minder kosten met zich gebracht dan geraamd.
De post administratiekosten is 4,8 duizend euro lager dan geraamd. We hebben aanzienlijk
minder kosten gemaakt voor drukwerk en porto. Het gebruik van e-mail is ook in 2009
verder toegenomen. Verder zijn de kosten voor het bankieren lager geworden, mede omdat
wij begin 2008 zijn overgestapt op internetbankieren. Op deze post zijn ook geboekt de
kosten voor opslag van ons archief bij Het Utrechts Archief voor de komende tien jaar van
1,1 duizend euro.
Het jubileumboek is gedrukt in een oplage van 1500 exemplaren. De belangrijkste kosten
bedroegen 12 duizend euro incl.
belastingen voor het schrijven, 18 duizend
incl. BTW voor het drukken en 7 duizend
incl. BTW voor ontwerp en vormgeving.
Verder zijn er kosten gemaakt voor
verspreiding en publiciteit.

Inkomsten
Bij de inkomsten kan worden opgemerkt dat de ontvangen bankrente 2,3 duizend euro
hoger is dan geraamd. Wij hebben begin 2008 een nieuwe depositorekening geopend met
een hogere rente. In 2009 is er verder aandacht geweest voor een nog strakker
cashmanagement.

Balans per 31 december 2009
De reserve per 31 december 2009 bedraagt 67.126,35 euro. Dat is 39,4 % van onze omzet
2009. De reserve per 31 december 2008 bedroeg 93.822,54 euro. Dat was 56,6 % van
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onze omzet 2008. De reserve per 31 december 2007 bedroeg 65.751,06 euro. 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 %. Voor het jaar 2009 heeft de provincie een variatie
aangetroffen bij de gemeenten tussen 203% en 13 %. Het gemiddelde percentage voor
2009 voor de gemeenten bedraagt 51 %.
De weerstandscapaciteit vermogen van de Utrechtse gemeenten stijgt per saldo met € 15
miljoen tot in totaal € 1.443 miljoen ( Bron: Provincie Utrecht, Nota Begrotingspositie 2009)
Het bestuur heeft eerder in de financiële stukken aangegeven dat wanneer de reserve van
de VNG afdeling Utrecht hoger wordt dan 50 % van de omzet daarmee rekening zal
worden gehouden bij de vaststelling van de hoogte van de contributie.
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Het bestuur,

De heer drs. J.J.L.M. Janssen,
Voorzitter

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

De heer H.P.A.M. Bosch,
Lid

Mevrouw drs. M. Burgman,
Lid

Mevrouw mr. M.A.J. Oosterwijk-Keulers,
Lid

Inmiddels zijn na de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010 de volgende
bestuursleden afgetreden:
de heer mr. R. Luchtenveld, vice-voorzitter (was wethouder van Amersfoort); mevrouw
mr.drs. J.L. van Berkel (was griffier van De Bilt), de heer A.J.Salverda (was wethouder van
Leusden), mevrouw J. Foekens (was raadslid van Utrechtse Heuvelrug).
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4. Kascommissie 2009.
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