JAARVERSLAG en JAARREKENING 2010
van de VNG afdeling UTRECHT

Het omslag van dit jaarverslag toont “Vooruitstrevend Denken”, een bronzen 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.
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Voorwoord van uw voorzitter

Het is nu de vierde keer dat ik als voorzitter terug mag blikken op een jaar VNG afdeling
Utrecht. Ook in 2010 is er heel veel gebeurd.
U leest in dit jaarverslag over 2010 over de vele activiteiten die wij in verenigingsverband
hebben ontplooid. Ons voorjaarscongres ging over “ De Kaasschaaf voorbij- Besturen in
moeilijke tijden " en ons najaarscongres over " Van groeistuip tot krimpkramp- de toekomst
van Utrecht in demografisch perspectief".
Ook zijn er in 2010 weer vele bijeenkomsten geweest specifiek voor raadsleden en
wethouders en ook hebben wij ons overleg met Gedeputeerde Staten gehad. Samen met
Gedeputeerde Staten, de waterschappen en de rijksdiensten zijn wij een overleg begonnen
om te bezien hoe wij in onze provincie een betere bestuurlijke samenwerking kunnen
bevorderen. In 2011 zult u daar meer over horen. De VNG afdeling Utrecht helpt ons te
leren van elkaar en te zoeken naar oplossingen die meer zijn dan de losse som der delen.
Het jaar 2010 is voor de gemeenten een bijzonder jaar geweest. Eerst hebben we na de
verkiezingscampagnes op 3 maart de gemeenteraadsverkiezingen gehad. In onze
provincie gold dat voor 22 van de 29 gemeenten. Daarna de spannende processen van het
opstellen van de collegeprogramma's en de samenstelling van de nieuwe colleges. Ook
voor het bestuur van de VNG hadden de verkiezingen gevolgen: er ontstonden zes
vacatures. Dat is een grote hap uit een bestuur van tien leden. Bij de vervulling van de
vacatures hebben we voor het eerst een open procedure gevolgd waarbij belangstellenden
zich konden aanmelden.
Op 10 juni hadden we landelijke verkiezingen, gevolgd door een lang en bijzonder
formatieproces. Naast een regeerakkoord kregen we ook een gedoogakkoord. De plannen
van het nieuwe kabinet zullen ook voor de gemeenten gevolgen hebben.
Ook voor de landelijke VNG was 2010 een turbulent jaar, niet alleen door de verkiezingen
en de extra aandacht die het beïnvloeden van het regeerakkoord en het afsluiten van een
nieuw bestuursakkoord vraagt. De discussies over de contributie en over de bestuurlijke
organisatie in ons land en de rol en plaats daarin van het lokale bestuur zijn binnen de
verenigingsdemocratie intensief geweest. Denk aan de ledenraadplegingen voorafgaande
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aan het congres in Leeuwarden, de 12 provinciale ledenraadplegingen daarna, begonnen
in onze provincie en de buitengewone algemene ledenvergadering in Utrecht. De VNG
afdeling Utrecht heeft de ledenraadplegingen graag samen met de landelijke VNG
georganiseerd. Ik hoop dat de samenwerking de komende jaren verder geïntensiveerd kan
worden. Ik ben er van overtuigd dat zulks in het belang is van ons allen.
In november hebben 7 gemeenten uitgestelde gemeenteraadsverkiezingen gehad:
Maarssen, Breukelen, Loenen, Abcoude, De Ronde Venen, Renswoude en Woudenberg.
Per 1 januari 2011 is het aantal gemeenten gedaald van 29 tot 26. Ik mag naar aanleiding
van de herindelingen twee nieuwe gemeenten, Stichtse Vecht en De Ronde Venen van
harte welkom heten in onze vereniging. Daar staat tegenover dat ik met enig weemoed
afscheid neem van de inmiddels opgeheven gemeenten.
Vorig jaar schreef ik over de gevolgen van de kredietcrisis die in 2008 uitbrak. In 2010 is
duidelijk gebleken dat de gevolgen voor de gemeenten en haar inwoners onverminderd
groot zijn. Alle overheden moeten fors bezuinigen, terwijl er anderzijds fors geïnvesteerd
moet worden in de verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening.. Dat betekent ook
voor onze leden het stellen van prioriteiten en het nemen van moeilijk politieke besluiten.
In ons voorjaarscongres over bezuinigingen en ook op andere wijzen hebben wij
geprobeerd wederom een plek te zijn om ervaringen uit te wisselen en problemen en
oplossingen te delen. Nog steeds zie ik gelukkig niet alleen veel kracht om te besturen om
mij heen, maar ook veel betrokkenheid en plezier in het politieke en bestuurlijke werk. Hoe
groter de problemen des te sterker de inzet blijkt te zijn.
Met relatief weinig middelen hebben wij ook in 2010 veel kunnen doen om onze leden
behulpzaam te zijn. In 2011 zullen we verder spreken over de bezuinigingen, maar ook
over de terugtredende overheid. De gemeente kan niet meer over alles gaan. Maar hoe
bereiken we dat? Hoe doorbreken we de cultuur dat de gemeente er is om alles op te
lossen? Dat is een boeiende uitdaging voor ons allen (bestuurders, politiek, bevolking) voor
de komende jaren. Daarnaast hebben we het met u over Randstadprovincie,
bestuursakkoord, verdergaande decentralisatie, bijv. de jeugdzorg. Samen met de
landelijke VNG zullen wij proberen onze leden terzijde te staan. Ik spreek de wens uit dat u
onze vereniging goed zult willen volgen en waar mogelijk actief aan onze activiteiten zult
willen deelnemen. Samen met mijn medebestuursleden en de medewerkers blijf ik mij
inzetten om u daartoe te stimuleren.
De VNG afdeling Utrecht hoopt alle nieuw gekozenen in gemeenteraden en colleges van
de verkiezingen van maart en november te mogen ontmoeten op één van onze vele
bijeenkomsten. Het kan daarbij helpen als u regelmatig onze website www.vngutrecht.nl
bezoekt. Zelfs voor fervente twitteraars hebben wij een oplossing.

Koos Janssen
Voorzitter VNG afdeling Utrecht
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1 . De VNG afdeling Utrecht, meer dan 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 2010 bestond de vereniging dus 91 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 2010
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.
Verder hebben wij ook in 2010 diverse initiatieven genomen om de behartiging van de
belangen van de gemeenten in Utrecht te versterken. Wij hebben dat o.a. gedaan door
bestuurlijk overleg te voeren met het college van Gedeputeerde Staten. Door de
gemeenteraadsverkiezingen, de collegevorming en de vele personele wisselingen, ook in
de samenstelling van de commissies van de VNG, hebben wij in 2010 geen Utrechtse
Commissiedag georganiseerd. In 2011 zullen wij wel weer zo'n bijeenkomst organiseren
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 roepen om naar onze
leden terug te koppelen.
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2. De VNG afdeling Utrecht, een actieve vereniging
2.1. Algemeen
De landelijke vereniging heeft op 7 en 8 juni 2010
haar jaarcongres en algemene ledenvergadering
gehouden in Leeuwarden. Het thema was “
Nieuwe Tijden ! Nije Tiden !
Op 12 november 2010 vond in Utrecht een
buitengewone algemene ledenvergadering plaats,
o.a. over het aangepaste contributievoorstel, de
toekomst van het lokaal bestuur, de samenstelling
van VNG-commissies, de reactie op het
regeerakkoord en de voorbereiding van een nieuw
bestuursakkoord.
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. Zo vond op 6
september in onze provincie in het stadhuis van Nieuwegein de eerste ledenraadpleging
plaats in een reeks van twaalf bijeenkomsten over de toekomst van het lokaal bestuur.

Bijeenkomst Toekomst lokaal bestuur 6 september in Nieuwegein.

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
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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 2010 na de gemeenteraadsverkiezingen 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. Van deze mogelijkheid hebben
wij ook in 2010 bij de algehele nieuwe samenstelling van de VNG-commissies gebruik
gemaakt.
2.2 Het bestuur van de afdeling

2.2.1.Algemeen
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. In de
voorjaarsvergadering van 2006 in Maarssen heeft de algemene ledenvergadering op
voorstel van het bestuur een beleidsvisie vastgesteld. Het bestuur heeft in de periode 2007
- 2010 enkele keren een vervolgdiscussie gevoerd over haar eigen rol en positie, de wijze
van werken, de relatie met de landelijke VNG en over de wijze waarop de VNG afdeling
Utrecht zoveel mogelijk toegevoegde waarde voor de leden kan leveren.
2.2.2. Vergaderingen

Tijdens het verslagjaar 2010 kwam het bestuur 5 maal bijeen. In het vergaderschema
waren 6 vergaderingen gepland. De vergadering van 16 april 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 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 als gevolg van de
verkiezingen voor de gemeenteraad veel wijzigingen
geweest in de samenstelling van het bestuur. Voor de
vervulling van de vacatures is er voor het eerst een
open procedure gevolgd waarbij ruim bekend is
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gemaakt via e-mail en onze website dat geïnteresseerden voor het bestuur hun
belangstelling kenbaar konden maken. Met diverse kandidaten die pasten binnen de vooraf
aangegeven criteria zijn gesprekken gevoerd. De algemene ledenvergadering van 18
november in Eemnes heeft besloten het aantal van 10 bestuursleden te handhaven en
heeft de nieuwe bestuursleden benoemd. Ambtelijk secretaris Henk Overbosch heeft per 1
februari 2011 gebruik gemaakt van de regeling FPU. Per 1 januari 2011 is hij opgevolgd
door Pim Bannink. In de maand januari was er sprake van een overlap.
De samenstelling van het bestuur en het secretariaat vanaf 18 november 2010 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.

Mevrouw drs. M. (Marianne) Burgman;
Lid van het bestuur sinds 2005;
Vice-voorzitter vanaf 10 december 2010;
Burgemeester van de gemeente De Ronde Venen.

De heer drs. P.C.M. (Piet) van Elteren;
Secretaris/penningmeester vanaf
januari 2002;
Gemeentesecretaris van Nieuwegein.
De heer J.C. (Hans) Buijtelaar;
Lid van het bestuur sinds 2010;
Wethouder van de gemeente Amersfoort

De heer F.C.W.C. (Frits) Lintmeijer;
Lid van het bestuur sinds 2010;
Wethouder van de gemeente Utrecht
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De heer P.C. (Pieter) van Maaren
Lid van het bestuur sinds 2010;
Raadslid van de gemeente De Bilt

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

Mevrouw mr. J.G.S. (Janne) Pijnenborg;
Lid van het bestuur sinds 2010;
Griffier van de gemeente Baarn

Mevrouw M.H. (Margot) Stolk-Bleeker
Lid van het bestuur sinds 2010;
Wethouder van de gemeente Vianen

De heer H. (Herman) Zoetman;
Lid van het bestuur sinds 2010;
Raadslid van de gemeente Eemnes
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Secretariaat VNG afdeling Utrecht in 2010:
De heer drs. H. (Henk) Overbosch,
ambtelijk secretaris van 15 februari 2007 tot 1 januari
2011, met overlap tot 1 februari 2011

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

De heer drs. P.W. ( Pim) Bannink,
ambtelijk secretaris sinds 1 januari 2011
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2.2.4. Een overzicht van activiteiten in 2010

Januari 2010
Op vrijdag 22 januari vond in het stadhuis van Utrecht de bestuursvergadering plaats.
De belangrijkste onderwerpen in deze vergadering waren de vervolgdiscussie over de
notitie strategische agenda en positionering van de vereniging, de stand van zaken
voorbereiding drie bijeenkomsten “Aan de slag als raadslid” ( in Almere, Zutphen en
Amersfoort) , de voorbereiding benoeming leden kascommissie, de wet OKE, visie
windenergie, evaluatie VNG Governance, planning jaarverslag, samenstelling
voorbereidingsgroep najaarscongres op 18 november in Eemnes en offerte onderzoek
quick scan krimp en groei in de provincie Utrecht van het Departement Bestuurs- en
Organisatiewetenschap USBO van de Universiteit van Utrecht.
Op maandagavond 25 januari vond in het gemeentehuis van Almere de
raadsledenbijeenkomst "Aan de slag als raadslid“ plaats, georganiseerd door het
Actieprogramma Lokaal Bestuur (ALB) en de VNG afdelingen Gelderland, Flevoland en
Utrecht. De plenaire inleiding werd verzorgd door mevr. Annemarie Jorritsma,
burgemeester van Almere. Er waren drie workshops: coalitieonderhandelingen ( o.l.v.
Elisabeth van den Hoogen), profilering en media ( o.l.v. Liesbeth Rooijmans) en effectief
werken ( o.l.v. Ben Mouw en Henk Westra).
Het aantal aanmeldingen bedroeg 77, het aantal deelnemers 69. De bijeenkomst werd
door de deelnemers gewaardeerd met een 7,2.
Februari 2010
Op donderdagavond 4 februari vond in het stadhuis van Zutphen de tweede
raadsledenbijeenkomst “aan de slag als raadslid “ plaats. De plenaire inleiding werd
verzorgd door de heer Ralph Pans, voorzitter van de directieraad van de VNG. Er waren
drie workshops: coalitieonderhandelingen ( o.l.v. Jan Bart Wildschut), profilering en
media ( o.l.v. Liesbeth Rooijmans) en effectief werken (o.l.v. Marijke van de Plasse en
Henk Westra).
Het aantal aanmeldingen en deelnemers is niet precies bekend. Het aantal ontvangen
evaluatieformulieren bedroeg 38. De bijeenkomst werd door de deelnemers
gewaardeerd met een 7,9.
Op woensdagavond 10 februari vond in het stadhuis van Amersfoort de derde
raadsledenbijeenkomst “Aan de slag als raadslid” plaats. De plenaire inleiding werd
verzorgd door de heer Jacques Wallage, oud-burgemeester van Groningen. Ook bij
deze bijeenkomst waren er drie workshops: coalitieonderhandelingen ( o.l.v. Elisabeth
van den Hoogen), profilering en media ( o.l.v. Liesbeth Rooijmans) en effectief werken
(o.l.v. Marijke van de Plasse en Ben Mouw). Het aantal aanmeldingen was heel groot,
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maar deze dag was er in het hele land noodweer met veel sneeuw en onbegaanbare
wegen.

Bijeenkomst “Aan de slag als raadslid” 10 februari in Amersfoort met o.a. Jacques Wallage.

Het aantal deelnemers bedroeg circa 35. Het aantal ontvangen evaluatieformulieren
bedroeg 23. De bijeenkomst werd door de deelnemers gewaardeerd met een 8,1.
Op vrijdag 12 februari vond in Den Haag een gesprek plaats tussen de voorzitter van
de directieraad van de VNG en een delegatie van de besturen van de provinciale
afdelingen Zuid-Holland, Noord-Brabant en Utrecht over bestuurskrachtmetingen en de
algehele relatie tussen de VNG en de provinciale afdelingen.
Maart 2010
Op donderdag 25 maart vond bij de VNG in Den Haag een bijeenkomst plaats van
vertegenwoordigers van de provinciale afdelingen Zuid-Holland, Noord-Brabant en
Utrecht met vertegenwoordigers van het Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten
(KING) over de stand van zaken rond het bevorderen van de kwaliteit van
bestuurskrachtmetingen en de rol van KING daarbij.
April 2010
Op donderdag 1 april 2010 vond in het stadhuis Woerden de controle plaats van de
jaarrekening 2009 door de twee leden van de kascommissie: mevr. Janneke LouisaMuller, gemeentesecretaris van Wijk bij Duurstede en mevr. Loes Ypma, wethouder van
Woerden.

De leden van de kascommissie: Janneke Louisa-Muller (l), gemeentesecretaris van Wijk bij Duurstede
en Loes Ypma, wethouder van Woerden.
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Op vrijdag 9 april vond in Utrecht (onze
afdeling was gastheer) het halfjaarlijkse
overleg
plaats
tussen
de
VNG
en
vertegenwoordigers
van
de
provinciale
afdelingen. De belangrijkste agendapunten
waren de gemeenteraadsverkiezingen van 3
maart, trends uitslagen, de landelijke
verkiezingen op 9 juni, stand van zaken
landelijke
werkgroepen
heroverweging,
vervulling vacatures in bestuur VNG en
commissies,
windenergie,
project
gemeentelijke dienstverlening 2015, toekomst
actieprogramma lokaal bestuur, relatie VNG - provinciale afdelingen, heroverwegingen
en bestuurlijke organisatie.
Mei 2010
Op dinsdagavond 11 mei vond in het gemeentehuis van Barneveld een
ledenraadpleging plaats van de VNG over “Het perspectief van Gemeenten”,
georganiseerd in samenwerking met de provinciale afdelingen Utrecht en Gelderland.
De voorzitter van de directieraad de heer Ralph Pans gaf een toelichting op de
financiële vooruitzichten voor de gemeenten, op de inzet van de VNG voor de
partijprogramma’s van de politieke partijen, op de uitkomsten van de
heroverwegingswerkgroepen van het rijk en op de discussienotitie “Thorbecke 2.0: naar
een vernieuwde Nederlandse overheid”. De bijeenkomst werd bezocht door 40
deelnemers uit Utrecht en Gelderland en leverde een intensieve discussie op over
Thorbecke 2.0.
Op donderdag 20 mei vond in het gemeentehuis van De Ronde Venen in Mijdrecht ons
voorjaarscongres plaats. Het thema was “De kaasschaaf voorbij – Besturen in moeilijke
tijden“.

Voorjaarscongres 20 mei 2010 in
De Ronde Venen

Welkomstwoord door
Marianne Burgman,
burgemeester De Ronde
Venen

Harrie Aardema, partner en
consultant BMC, bijz.hoogleraar
publiek management Open
Universiteit Nederland
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Na het welkomstwoord van burgemeester mevr. Marianne Burgman en de
huishoudelijke vergadering onder leiding van onze voorzitter Koos Janssen werd onder
leiding van Elisabeth van den Hoogen gestart met het inhoudelijke thema. Prof. Harrie
Aardema, verbonden aan BMC, en de heer Henk Huitink, gemeentesecretaris van
Amersfoort, hielden beiden een inleiding.

Henk Huitink,
gemeentesecretaris van
Amersfoort

Vincent Bijlo, schrijver en
cabarettier.

Afsluiting van het congres door
Koos Janssen, voorzitter VNG
afd. Utrecht

Voor de discussie met de deelnemers waren er startbijdragen van de heer Joost van
Oostrum, burgemeester van Rhenen en mevr. Mieke Schouten, wethouder van
Eemnes. Het congres werd afgesloten met een column, uitgesproken door schrijver en
cabaretier Vincent Bijlo.
Het aantal aanmeldingen bedroeg 99, het aantal deelnemers 79. De bijeenkomst werd
gewaardeerd met een 7,5.
Juni 2010
Op woensdag 2 juni vond in het gemeentehuis van Leusden een lunchbijeenkomst
voor wethouders plaats, "Oud ontmoet nieuw", georganiseerd in samenwerking met de

Wethoudersbijeenkomst “Oud
ontmoet nieuw”, 2 juni
gemeentehuis Leusden

Ben Mouw, consulent
Actieprogramma Lokaal
Bestuur, discussieleider

Panel: (v.l.n.r.) Jeroen van
Delden, gemeentesecretaris van
IJsselstein, Annemieke
Vermeulen, burgemeester van
Leusden, Paul Ruitenbeek,
griffier Houten

VNG afdelingen Gelderland en Flevoland, het Actieprogramma Lokaal Bestuur en de
Wethoudersvereniging. Net begonnen wethouders konden praten met ervaren
wethouders. Verder werd gediscussieerd met een panel waaraan meewerkten
burgemeester Annemieke Vermeulen van Leusden, gemeentesecretaris Jeroen van
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Delden van IJsselstein en griffier Paul van Ruitenbeek van Houten. Het geheel stond
onder leiding van Ben Mouw. Het aantal aanmeldingen bedroeg 22. De bijeenkomst
werd bezocht door 15 wethouders.
De waardering van de bijeenkomst was een 7,7.
Op donderdag 3 juni vond het halfjaarlijkse overleg plaats tussen de delegaties van het
college van GS en het bestuur van de VNG afdeling Utrecht. Belangrijkste bespreekpunt
was op welke wijzen een goede bestuurlijke samenwerking in de provincie kan worden
bevorderd, niet alleen tussen gemeenten onderling, maar ook tussen provincie en
gemeenten, samenwerkingsverbanden, rijksdiensten en waterschappen. Verder werd
de voortgang besproken van diverse lopende onderwerpen.
Op vrijdag 18 juni vond in het gemeentehuis van Nieuwegein de bestuursvergadering
plaats. De belangrijkste onderwerpen in deze vergadering waren de formele
bekrachtiging van enkele besluiten die door het afgelasten van de bestuursvergadering
van 16 april zijn genomen door schriftelijke consultatie, een terugblik op zes
bijeenkomsten, een vooruitblik op zes voorgenomen bijeenkomsten, de vervulling
vacatures in VNG-bestuur en VNG-commissies, de vertegenwoordiging in de
Provinciale Commissie Leefomgeving, de vervulling van de vacatures in het bestuur van
de VNG afdeling Utrecht, de vervulling vacature in het bestuur Stichting Grootschalige
Basiskaart Nederland en de vervulling vacature in de reconstructiecommissie Gelderse
Vallei/Utrecht Oost
Op donderdag 24 juni vond een netwerkbijeenkomst plaats van het Netwerk Utrecht
Zorg Ouderen (NUZO) in samenwerking met de VNG afdeling Utrecht in 't Huis aan de
Vecht in Utrecht. Deze bijeenkomst was speciaal gericht op de gemeenten. Per 1 juli
2010 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor uitvoering van de preventieve
ouderengezondheidszorg.

Netwerkbijeenkomst NUZO 24
juni ’t Huis aan de Vecht te
Utrecht.

Opening door prof. Marieke
Schuurmans, hoogleraar
Verplegingswetenschap, Afdeling
Revalidatie, Verplegingswetenschap & Sport, UMC Utrecht

Herman Mittendorff, wethouder
van De Bilt

De bijeenkomst werd geleid door prof. Marieke Schuurmans, hoogleraar
Verplegingswetenschap, Afdeling Revalidatie, Verplegingswetenschap & Sport, UMC
Utrecht. Gastsprekers waren wethouder Herman Mittendorff van de gemeente De Bilt
en mevr. Helma Slingerland van het ministerie van VWS, directie Publieke Gezondheid.
Aan de workshops werd medewerking verleend door o.a. wethouder Elisabeth van
VNG afdeling Utrecht - Jaarverslag en Jaarrekening 2010 -

17

Oostrum van de gemeente Utrechtse Heuvelrug en mevr. Tooske Valkenburg, huisarts
gezondheidscentrum De Bilt. Het aantal deelnemers bedroeg circa 50.

Juli 2010
Augustus 2010
September 2010
Op maandagavond 6 september vond in het gemeentehuis van Nieuwegein als
vervolg op het landelijk congres in Leeuwarden de eerste ledenraadpleging van de VNG
( in een reeks van 12) plaats met als thema: "Open dialoog over de bestuurlijke
organisatie
in
Nederland".
Na
het
welkomstwoord van burgemeester Cor de Vos
van Nieuwegein en een inleiding door de
voorzitter van de VNG afdeling Utrecht,
burgemeester Koos Janssen van Zeist, werd
onder leiding van Michel Marijnen, oudburgemeester van Roosendaal, gediscussieerd
over de toekomst van het gemeentelijk bestuur
in Nederland. De hoofdconclusie was: Leg
gemeenten geen blauwdruk op, maar geef hen
de vrijheid om zelf te kunnen bepalen hoe en
Michel Marijnen, oud-burgemeester van
op welke schaal zij met andere gemeenten
Roosendaal.
willen samenwerken.
De bijeenkomst werd bezocht door ruim 50 mensen.
Op woensdag 15 september vond in het
gemeentehuis
van
Nieuwegein
de
lunchbijeenkomst plaats "De eerste 100 dagen als
wethouder".
Deze
bijeenkomst
werd
georganiseerd in samenwerking met de VNG
afdelingen Gelderland en Flevoland, het
Actieprogramma
Lokaal
Bestuur
en
de
Wethoudersvereniging. Circa 15 wethouders
maakten van de gelegenheid gebruik om de
inmiddels opgedane kennis en ervaring als lid van
het college van b&w met elkaar uit te wisselen.
Discussie vond plaats met een panel waaraan Bijeenkomst “De eerste 100 dagen als
meewerkten burgemeester Patrick van den Brink wethouder, 15 september, gemeentehuis
van IJsselstein, gemeentesecretaris Piet van Nieuwegein
Elteren van Nieuwegein en griffier Janne Pijnenborg van Baarn. Het aantal
aanmeldingen bedroeg 33. De deelnemers waardeerden de bijeenkomst met een 7,3.
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Op vrijdag 17 september vond in het gemeentehuis van Nieuwegein de
bestuursvergadering plaats. Naast de terugblik en vooruitblik op diverse bijeenkomsten,
waaronder het najaarscongres in Eemnes, werd gesproken over de vervulling van de
vacatures in het VNG-bestuur en VNG-commissies, de samenstelling van het bestuur
van de VNG afdeling Utrecht, de planning van diverse bijeenkomsten in 2011, over de
te ondernemen activiteiten rond de statenverkiezingen op 2 maart 2011, de begroting
2011 en de contributie, de conferentie "Utrechts Bestuur", het halfjaarlijkse overleg
tussen VNG en provinciale afdelingen en het afscheid nemen van de afgetreden
bestuursleden.
Op donderdag 23 september vond in het stadhuis van Nijmegen een bijeenkomst

Welkomstwoord Thom de Graaf, burgemeester
van Nijmegen

Monique Leyenaar, hoogleraar politicologie,
Radbouw Universiteit Nijmegen

plaats over burgerparticipatie onder de titel : "Theorie en praktijk". De bijeenkomst werd
georganiseerd door de VNG afdelingen Gelderland, Utrecht en Flevoland samen met
het Actieprogramma Lokaal Bestuur. Na een welkomstwoord van burgemeester Thom
de Graaf van Nijmegen spraken Alex Brenninkmeyer, Nationale ombudsman en
Monique Leyenaar, hoogleraar politicologie, Radboud Universiteit Nijmegen.

Alex Brenninkmeyer, Nationale ombudsman

Bijeenkomst “burgerparticipatie” 23 september
2011, stadhuis Nijmegen

Discussie vond plaats met medewerking van burgemeester Hans Alberse van Oude
IJsselstreek, Hein Albeda, adviseur lokaal bestuur en Roel Heij, projectleider gemeente
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Berkelland. De gespreksleiding was in handen van Jean Eigeman, consulent van het
ALB en lid van de Eerste Kamer. Bijdragen zijn terug te zien op
www.burgerparticipatie.tv.
Het aantal deelnemers bedroeg circa 40. Het aantal binnengekomen
evaluatieformulieren was te gering voor het weergeven van een waardering in een cijfer.
Oktober 2010
Op woensdagavond 6 oktober vond in het gemeentehuis van IJsselstein de
raadsledenbijeenkomst plaats "Ben ik in beeld?". Deze bijeenkomst werd georganiseerd
in samenwerking met de afdelingen Flevoland en Gelderland van de VNG en het
Actieprogramma Lokaal Bestuur.

Lotte Kreike, actrice

Workshop “Ben ik in beeld?” 6 oktober
2010 stadhuis IJsselstein

Peter van der Geer van
Debat.nl

Het programma bestond uit twee onderdelen: een workshop met praktische tips en
wetenswaardigheden, basisregels en achtergronden van politieke performance, door
Peter van der Geer van Debat.nl en een workshop met aandacht voor houding en
gebaar, door Lotte Kreike, actrice. Het aantal aanmeldingen bedroeg 39, het aantal
deelnemers 22. De bijeenkomst werd gewaardeerd met een 7,9.
Op vrijdag 29 oktober vond in het gemeentehuis van Loenen aan de Vecht de
bestuursvergadering plaats. De belangrijkste agendapunten waren terugblik drie
bijeenkomsten, vooruitblik vier bijeenkomsten, kosteloos opdrachtgeverschap
onderzoek burgerparticipatie, overleg VNG - provinciale afdelingen, activiteiten rond
statenverkiezingen 2 maart 2011, conferentie Goed Bestuur: overleg provincie,
gemeenten, waterschappen en rijksdiensten, benoeming bestuur GBKN, eerste reactie
VNG regeerakkoord bestuur, inclusief financiële gevolgen regeerakkoord.
November 2010
Op woensdagavond 10 november vond in het gemeentehuis van Barneveld de
bijeenkomst plaats over "Rol en positie van raadsleden in relatie tot
samenwerkingsverbanden". Deze bijeenkomst werd georganiseerd samen met de
afdelingen Gelderland en Flevoland van de VNG en het Actieprogramma Lokaal
Bestuur.
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Inleidingen werden gehouden door Ruurd Palstra, beleidsmedewerker VNG, Herman
Klitsie burgemeester van Oss en Leo Bezemer, directeur/secretaris van de regio Noord
Veluwe.

Bijeenkomst “Rol en positie van raadsleden in relatie tot
samenwerkingsverbanden” 10 november in gemeentehuis
Barneveld

Panel: v.l.n.r. Herman Klitsie,
burgemeester van Oss, Ruurd Palstra,
beleidsmedewerker VNG, Leo
Bezemer, directeur/secretaris van de
regio Noord-Veluwe.

De discussie werd geleid door Ben Mouw, verbonden aan het ALB. Het aantal
aanmeldingen bedroeg 60, het aantal deelnemers 45. De bijeenkomst werd
gewaardeerd met een 7,6.
Op donderdag 18 november vond in het gemeentehuis van Eemnes / kantoor BELcombinatie het najaarscongres plaats.

Welkomstwoord burgemeester
Roland van Benthem

Marianne Burgman, dagvoorzitter,
overhandigt Commissaris van de
Koningin Roel Robbertsen het eerste
exemplaar van de quick scan.

Friso de Zeeuw, Bouwfonds
Ontwikkeling B.V.

Het thema was "Van groeistuip tot krimpkramp", de toekomst van Utrecht in
demografisch perspectief. Voorafgaande aan het congres had de VNG afdeling Utrecht
opdracht gegeven aan het onderzoeksbureau USBO van de Universiteit van Utrecht om
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een quick scan uit te voeren naar de demografische ontwikkeling van de provincie in de
periode 2010-2040. Na het welkomstwoord van burgemeester Roland van Benthem van
Eemnes en de huishoudelijke vergadering onder leiding van onze waarnemend
voorzitter Marianne Burgman begon het inhoudelijk programma onder leiding van

Nol Reverda,
praktijkhoogleeraar in Delft

Discussie in de zaal

Ties Elzenga, burgemeester van
Veenendaal, en Elisabeth van den
Hoogen, discussieleider

Elisabeth van den Hoogen. Er waren drie gastsprekers: Friso de Zeeuw van Bouwfonds
Ontwikkeling B.V. en praktijkhoogleraar in Delft, Nol Reverda, directeur Nederlands
Kennisinstituut Maatschappelijke Effecten Demografische Krimp en bijzonder lector aan
de Hogeschool Zuyd en Roel Robbertsen, commissaris van de Koningin in de provincie
Utrecht. De discussie werd aangezwengeld met medewerking van Gerda Oskam,
fractievoorzitter D66 Utrecht, Frank Tuit, raadslid VVD Woerden en Frits Naafs,
burgemeester Utrechtse Heuvelrug. Sneldichteres Dominique Engers liet tot besluit van
de bijeenkomst op bijzonder humoristische wijze alle gebeurtenissen nog een keer de
revue passeren. Het aantal aanmeldingen bedroeg 95 , het aantal deelnemers 74. De
bijeenkomst werd gewaardeerd met een 7,8.
December 2010
Op vrijdag 10 december vond in het gemeentehuis van Nieuwegein de
bestuursvergadering plaats. De belangrijkste agendapunten waren een terugblik op drie
bijeenkomsten, een vooruitblik op drie bijeenkomsten, het onderzoeksvoorstel
burgerparticipatie, de samenstelling adviescommissie bestuur en commissies landelijke
VNG, bijeenkomst in Utrecht college voor arbeidszaken, strategische agenda landelijke
VNG, bestuursakkoord VNG, financiën VNG Utrecht, activiteiten rond
statenverkiezingen 2 maart 2011, notitie over samenwerking met Alleato v.w.b. de door
de provincie gesubsidieerde taken, thema duurzaamheid voorjaarscongres 21 april
2011 in IJsselstein, voorbereidingsgroep najaarscongres op 17 november 2011 in
Veenendaal met thema: provinciale politiek. Marianne Burgman, burgemeester van De
Ronde Venen, werd gekozen to vice-voorzitter van de VNG afdeling Utrecht in de
vacature Ruud Luchtenveld.
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3. Financiële verantwoording
3.1. Algemeen
Tegelijkertijd met dit jaarverslag bieden wij u de jaarrekening over het boekjaar 2010
aan. In de vergadering van 28 januari heeft ons bestuur besloten de jaarrekening via
een schriftelijke consultatieronde aan ons bestuur voor te leggen en formeel vast te
stellen in de vergadering van 8 april 2011.
De kascommissie bestaat uit mevr. J. J. (Janneke) Louisa-Muller, gemeentesecretaris
van Wijk bij Duurstede en mevr. L. ( Loes) Ypma, wethouder van de gemeente
Woerden. De leden van de kascommissie zijn benoemd door de algemene
ledenvergadering van 20 mei 2010 in De Ronde Venen.
De kascommissie heeft de rekening op 2 maart 2011 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
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 2010 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 2010

3.2.1 Rekening van Baten en Lasten 2010
Uitgaven

Begroting

Rekening

2010

2010

Personele en
apparaatskosten

128.601,00

Bestuurskosten

10.000,00

6.888,11

(Thema) bijeenkomsten

12.000,00

16.565,98

Inkomsten

122.605,49 Contributie

Bankrente /deposito
Bijdrage VNG
Informatievoorziening

8.000,00

4.754,25

Administratiekosten

8.500,00

2.341,48

957,00

1.100,06

0,00
168.058,00

14.599,36
168.854,73

Overig

Onvoorzien/Jubileumboek
Resultaat

Begroting

Rekening

2010

2010

157.013,00

157.013,00

2.000

2.796,73

9.045,00

9.045,00

0,00

0,00

168.058,00

168.854,73

3.2.2. Balans per 31 december 2010

Activa
Bank lopende rekening
48.36.73.900

Passiva
Nog te betalen:
2.620,14 Gemeente Nieuwegein

28.545,98

Nog te ontvangen
0,00
Rente's
Deposito´s:
62.09.62.844
43.48.89.938

1.720,83 Overigen:

15.217,50

46.148,22
75.000,00 Reserve
(Zie mutaties)
125.489,19
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Reserve 31/12/2009
Toevoeging:
Resultaat 2010
Reserve 31/12/2010

67.126,35
14.599,36
81.725,71

De penningmeester
Drs. P.C.M. van Elteren
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3.3 Toelichting jaarrekening 2010
Met deze jaarrekening legt het bestuur financiële verantwoording af voor het afgelopen
jaar. De rekening biedt zicht op de realisering van de voor 2010 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 2010

3.3.1. Exploitatierekening ( x 1.000)

Baten
Lasten
Exploitatieresultaat

Begroting
2010
168,0
0

Rekening
2010
168,85
154,25
14,6

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

De rekening 2010 sluit met een overschot van 14,6 duizend euro. De belangrijkste
verklaring hiervoor is dat in 2010, naast een overschrijding op de post
(thema)bijeenkomsten van 4,6 duizend euro, een aantal posten lager uitviel: personele
kosten, bestuurskosten, informatievoorziening en de administratiekosten. In 2009 was
er een tekort van 26,7 duizend euro, voornamelijk door de activiteiten in het kader van
het 90-jarig bestaan. 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. Het resultaat 2010 wordt hieronder nader
verklaard.
Uitgaven.
Een algemene opmerking vooraf betreft de financiële dekking voor de opdracht voor het
onderzoek quick scan krimp en groei in de provincie Utrecht door het Departement
Bestuurs- en Organisatiewetenschap USBO van de Universiteit van Utrecht. In de
bestuursvergadering van 22 januari besloot het bestuur de opdracht te verlenen voor
deze quick scan, mede ter voorbereiding van het najaarscongres over dit onderwerp.
Deze uitgave was in de begroting 2010 niet voorzien en besloten werd globaal 45 % te
laten drukken op de post (thema)bijeenkomsten, 15 % t.l.v. de post bestuurskosten, 15
% t.l.v. de post informatievoorziening, 15 % t.l.v. de post administratiekosten en 10 %
t.l.v. de post onvoorzien. De kosten bedroegen € 13.042,40 incl. 19 % BTW.
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De personele lasten zijn circa 6 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 kosten webredactie
waren lager dan begroot.
De bestuurskosten zijn ruim 3 duizend euro lager dan geraamd. De grootste uitgaven
betreffen het afscheidsdiner van de bestuursleden en de bijdrage aan de quick scan
krimp en groei.
De post themabijeenkomsten is ruim 4,5 duizend euro hoger dan geraamd. De quick
scan drukte voor ruim 6 duizend euro op deze post. Verder waren er de gebruikelijke
uitgaven voor het voorjaars- en het najaarscongres zoals voorbereidingskosten, kosten
communicatie, vergoeding voor enkele inleiders en afsluitende acts. Wij hebben verder
diverse bijeenkomsten georganiseerd samen met het Actieprogramma Lokaal Bestuur
en de VNG afdelingen Gelderland en Flevoland. De kosten konden worden gedeeld.
Door onze leden werden de accommodaties in de meeste gevallen gratis ter
beschikking gesteld. De directe kosten voor de ledenraadplegingen van de VNG zijn
door de VNG betaald. In april waren wij gastheer voor het halfjaarlijkse overleg VNG provinciale afdelingen. De kosten voor accommodatie en lunch in Utrecht bedroegen
bijna € 700,-De post informatievoorziening is ruim 3 duizend euro lager dan begroot. Het hosten en
onderhouden/aanpassen van onze website heeft minder kosten met zich gebracht dan
geraamd. Het servicecontract met RedKiwi kostte ruim 2,2 duizend euro. De quick scan
drukte voor 2 duizend euro op deze post.
De post administratiekosten is ruim 6 duizend euro lager dan geraamd. De kosten voor
drukwerk en porto en bankkosten bedroegen ruim 1 duizend euro. Op deze post is 2
duizend euro geboekt voor de quick scan.

Inkomsten
Bij de inkomsten kan worden opgemerkt dat de ontvangen bankrente bijna 800 euro hoger
is dan geraamd.
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Balans per 31 december 2010

De reserve per 31 december 2010 bedraagt 81.725, 71 euro. Dat is 48,4 % van onze
omzet 2010. De reserve 2009 was 39,4 % van de omzet, in 2008 56,6 %, in 2007 44,8 %.
In vergelijking met de Utrechtse gemeenten zijn deze percentages niet ongebruikelijk of
opmerkelijk. Het bestuur heeft eerder in de afgelopen vier jaar in diverse stukken (
begrotingen en financiële jaarverslagen) 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. Zoals bekend heeft de
algemene ledenvergadering van november 2010 overigens besloten akkoord te gaan met
het bestuursvoorstel om de indexeringsafspraak ook voor 2011 op te schorten en de
contributie voor 2011 te verlagen met 5 %.
Tot slot is relevant te vermelden dat er in totaliteit € 19.588,-- aan BTW is betaald door de
VNG afdeling Utrecht. Alle leden hebben daarvan in de maand januari 2011 een specifieke
opgave ontvangen. De gemeenten krijgen naar rato van de betaalde contributie dit bedrag
terug via het BTW-compensatiefonds.
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4. Kascommissie 2010.
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