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Voorwoord door Koos Janssen

Graag bied ik u het jaarverslag 2012 aan van de VNG afdeling
Utrecht. Daarin leest u hoe we in het afgelopen jaar inhoud hebben
gegeven aan onze drie kernactiviteiten: de 26 gemeenten in
Utrecht van relevante informatie voorzien, hun belangen behartigen
en hun een platform bieden om elkaar te ontmoeten. Op al deze
vlakken is er dit jaar veel gebeurd. Onze website speelde daarin
een steeds belangrijker rol. Want we mogen dan 94 jaar oud zijn,
we zijn vitaal, toonaangevend en initiatiefrijk.
Onze vitaliteit werd in 2012 ook zichtbaar in een bestuurswisseling.
Op zich zijn bestuurswisselingen geen bijzonderheid. Maar de
benoeming van Hugo van Amerongen, raadslid van de gemeente
Lopik, was dat wel. Hugo is een van onze jongste bestuursleden
van de afgelopen decennia!
Verscheidenheid en samenwerking
Uit de grote verscheidenheid aan activiteiten die in dit jaarverslag staat beschreven, blijkt vooral
hoeveel waarde we hechten aan samenwerking. Niet alleen met collega VNG-afdelingen, maar ook
met onze ‘moedervereniging’, de landelijke VNG. Onze prettige relatie met de landelijke VNG kwam
bijvoorbeeld tot uitdrukking tijdens onze bestuursvergadering op vrijdag 10 februari in het VNGkantoor in Den Haag. En tijdens onze congressen en bestuursvergaderingen mochten we vaak een
vertegenwoordiger van de VNG-directieraad verwelkomen. Het is goed en belangrijk om de
samenwerking te blijven zoeken en ideeën uit te wisselen. Overigens vierde de landelijke VNG op 5
en 6 juni 2012 haar 100-jarig bestaan met een jaarcongres en een algemene ledenvergadering. Dit
jubileum werd extra bijzonder door de aanwezigheid van Hare Majesteit de Koningin.
Een greep uit die activiteiten die in samenwerking met anderen tot stand kwamen:
de bijeenkomst op 16 februari in Nieuwegein over de Wet Werken naar vermogen. Deze
bijeenkomst organiseerden we samen met de landelijke VNG;
de bijeenkomst in Rhenen voor raadsleden rond de vraag ‘Media, burgers en hoe kijken we
naar elkaar?’ Deze bijeenkomst organiseerden we samen met onze collega-afdeling
Gelderland en het Actieprogramma Lokaal Bestuur;
veel bestuurders en professionals kwamen naar de avond in Zeewolde over ‘e-Awareness
en de digitale & veilige gemeente’;
de bijeenkomst ‘Toekomst Omgevingsrecht’ in Woerden, georganiseerd samen met de
landelijke VNG, de Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten en de Vereniging van NoordHollandse Gemeenten;
de bijeenkomst in oktober over ‘social media en besturen’ in Utrecht;
de zeer goed bezochte bijeenkomst voor raadsleden in oktober over ‘Sturen op financiën’.
Naast deze activiteiten waren er natuurlijk ons voor- en najaarscongres. Het voorjaarscongres in
het mooie nieuwe stadshuis van de gemeente Nieuwegein had als thema ‘Bouwen aan vertrouwen’.
Een belangrijk thema en een belangrijke uitdaging voor ons als bestuurders. Vertrouwen is iets
waar we dagelijks aan moeten werken.
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Het thema van ons succesvolle najaarscongres, ‘De gemeente van de toekomst’, was in het licht
van het nieuwe regeerakkoord extra actueel. Hoe de toekomst van gemeenten er uit gaat zien,
weet ik niet. Wat ik wel weet, is dat discussies over schaal en samenwerking ons de komende tijd
flink bezig gaan houden.
Uitdagingen
Het kabinet heeft in het regeerakkoord ‘Bruggen slaan’ een groot aantal maatregelen aangekondigd
die de gemeenten rechtstreeks raken. Ik denk vooral aan de grote decentralisatieoperaties op het
gebied van werk, zorg en jeugd. Er komt een groot takenpakket naar de gemeenten toe, met
daarbij ook veel geld. Maar of dat voldoende blijkt te zijn, moeten u en ik afwachten. Het einde van
de financieel-economische crisis is nog niet in zicht, terwijl de gemeenten zich voor een reeks
complexe uitdagingen gesteld zien. Ik hoop vurig dat we de burgers in onze provincie zoveel
mogelijk kunnen ontzien. Voor hen zijn wij dag in dag uit aan het werk. Iets waar wij ons
voortdurend van bewust moeten zijn en dat beslist niet alleen in het licht van de
gemeenteraadsverkiezingen die zich binnen een jaar zullen aandienen.
Het bestuur van de VNG afdeling Utrecht blijft zich er voor inzetten om alle leden zo goed mogelijk
te ondersteunen in hun belangrijke werk. Het succes van de bijeenkomsten in 2012 is een
stimulans om daarmee verder te gaan. Het bestuur van de afdeling hoopt van harte dat u onze
activiteiten blijft bezoeken en ons laat weten waar uw vragen en wensen liggen. De VNG afdeling
Utrecht is er immers voor alle 26 Utrechtse gemeenten. En of u nu tot de groep van collegeleden
behoort of een van de ruim 600 raadsleden bent: we horen graag hoe u over ons werk denkt! Ik
hoop ook dat u de website van de afdeling blijft bezoeken. U vindt daar een schat aan informatie
over bijeenkomsten, maar ook mooie interviews met uw collega’s. Ik beveel u die van harte aan!
Ik dank u allen voor uw aanwezigheid en inbreng bij onze activiteiten in 2012 en hoop u in 2013
weer vaak te ontmoeten. Langs deze weg wil ik ook graag al die Flevolandse, Gelderse en zeker ook
Utrechtse gemeenten hartelijk dank zeggen voor hun gastvrijheid in 2012.

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 2012 bestond de vereniging dus 93 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 2012
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 mogelijke 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 2012 diverse initiatieven genomen om de behartiging van de belangen
van de gemeenten in Utrecht te versterken. Wij verwijzen u daarvoor graag naar het overzicht van
onze activiteiten in 2012, te vinden in paragraaf 2.2.4.

2. De VNG afdeling Utrecht, een actieve vereniging
2.1. Algemeen
De landelijke vereniging heeft op 5 en 6 juni 2012 haar jaarcongres en
algemene ledenvergadering gehouden in Den Haag. Het Jaarcongres 2012
stond in het teken van het 100-jarig bestaan.
In 2006 zijn bij de landelijke VNG de veranderingen doorgevoerd waardoor
het aantal beleidscommissies van zeventien naar zeven is teruggebracht en het aantal leden van
een dergelijke commissie beperkt is tot vijftien. Onze formele rol in de selectie en benoeming van
leden in het algemeen bestuur en in de beleidscommissies is veranderd. Deze rol is overgenomen
door een speciaal daartoe ingestelde adviescommissie. Deze commissie Governance doet nu
voordrachten voor de benoeming van de leden van het bestuur van de vereniging en de
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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 2012 bij de tussentijdse vacatures in de VNG-commissies gebruik gemaakt.

2.2 Het bestuur van de afdeling
2.2.1.Algemeen
Ons bestuur onderhoudt goede relaties met de landelijke VNG en tijdens onze congressen en
bestuursvergaderingen is vaak een vertegenwoordiger van de directieraad
van de VNG aanwezig. Tijdens onze bestuursvergadering op vrijdag 10
februari in het kantoor van de landelijke VNG in Den Haag kwam ook het
‘Strategisch traject’ van de landelijke VNG aan de orde, de relaties met de
provinciale afdelingen maakt daar onderdeel van uit.
De wijze waarop de VNG afdeling Utrecht zoveel mogelijk toegevoegde
waarde voor de leden kan leveren is een voortdurend punt van aandacht.

2.2.2. Vergaderingen
Tijdens het verslagjaar 2012 kwam het bestuur zesmaal bijeen. In het vergaderschema waren deze
vergaderingen ook gepland. 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 2012 zijn er twee wijzigingen geweest in de samenstelling van het bestuur. Na
het vertrek van Miriam Oosterwijk als gemeentesecretaris van Rhenen heeft de algemene
ledenvergadering van 24 mei in Nieuwegein besloten in de ontstane vacature de
gemeentesecretaris van Veenendaal, Astrid van de Klift, te benoemen tot bestuurslid. De tweede
wijziging betrof Pieter van Maaren, hij was lid van het bestuur van mei 2010 tot 1 juli 2012. Hij was
raadslid van de gemeente De Bilt en werd per 1 juli benoemd tot burgemeester van Urk. De
algemene ledenvergadering van 8 november besloot Hugo van Amerongen, raadslid van de
gemeente Lopik, te benoemen tot bestuurslid.
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De samenstelling van het bestuur en het secretariaat in 2012 was 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 A. (Annemieke) Vermeulen;
Lid van het bestuur sinds 2011 en vicevoorzitter vanaf 20 april
2012;
Burgemeester van Leusden

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 H.C. van Amerongen;
Lid van het bestuur sinds november 2012;
Raadslid van de gemeente Lopik

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

De heer P.C. (Pieter) van Maaren
Lid van het bestuur van mei 2010 tot 1 juli 2012;
Raadslid van de gemeente De Bilt

Mevrouw mr. M.A.J. (Miriam) Oosterwijk-Keulers;
Lid van het bestuur van 2005 tot april 2012;
Gemeentesecretaris van Rhenen.
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Mevrouw mr. J.G.S. (Janne) Pijnenborg;
Lid van het bestuur sinds 2010;
Griffier van de gemeente Baarn

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

Mevrouw drs. A. (Astrid) van de Klift
Lid van het bestuur sinds mei 2012;
Gemeentesecretaris van de gemeente Veenendaal

De heer H. (Herman) Zoetman;
Lid van het bestuur sinds 2010;
Raadslid van de gemeente Eemnes

Secretariaat VNG afdeling Utrecht in 2012:
De heer drs. P.W. ( Pim) Bannink,
ambtelijk secretaris sinds 2011

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

De heer drs. E.M. Harms,
Webredacteur sinds 2008
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2.2.4. Een overzicht van activiteiten in 2012
Februari 2012
Op vrijdagmorgen 10 februari vond in het kantoor van de landelijke VNG aan de Nassaulaan in Den
Haag de bestuursvergadering plaats. Kees Jan de Vet, lid van de directieraad van de VNG, heette
het bestuur hartelijk welkom in Den Haag en vertelde onder meer
over de activiteiten in het kader van het 100-jarig bestaan van de
VNG. De belangrijkste onderwerpen in deze vergadering waren het
voorjaarscongres VNG van de afdeling Utrecht, het thema van het
najaarscongres
2012
en
de
samenstelling
van
de
voorbereidingsgroep,
het
Jaarplan
2012,
de
Strategische oriëntatie van de landelijke VNG, VNG 100
jaar, de brief van het bureau Necker van Naem, het
nauwer betrekken van de afdeling bij de beleidsinitiatieven
van de VNG op het gebied van e-overheid, de invulling van
vacatures in het VNG-bestuur en de –beleidscommissies,
de vertegenwoordigingen van de afdeling in commissies,
raden en platforms en het vicevoorzitterschap van de VNG
afdeling Utrecht.

Op donderdagmiddag 16 februari vond in de Gildenborchzaal van het stadshuis van Nieuwegein een
bijeenkomst plaats over de Wet werken naar vermogen.
Doel van de bijeenkomst, die werd georganiseerd door de landelijke VNG en de VNG afdeling
Utrecht, was om antwoord te geven op vragen waar gemeenten die zich willen voorbereiden op de
invoering van de nieuwe wet mee kampen. Duidelijk is namelijk dat er voor iedereen – gemeenten,
werkgevers en niet in de laatste plaats burgers zelf – het nodige gaat veranderen.

Impressie bijeenkomst Wet werken naar vermogen, 16 februari 2012, stadshuis Nieuwegein

De bijeenkomst werd geopend door dagvoorzitter Piet van Elteren, secretaris van de VNG afdeling
Utrecht en gemeentesecretaris van Nieuwegein. Hij schetste in het kort de belangrijkste vragen op
het dossier Wet werken naar Vermogen en noemde de drie grote decentralisatieoperaties een grote
bestuurlijke uitdaging. Tijdens de vragen- en discussieronde benadrukten de wethouders het belang
van goede lokale samenwerking, het gaat om ‘kennen en gekend worden’. Een andere belangrijke
aanbeveling was: ‘deel je successen, draag ze uit’. De wethouders waren het er over eens, dat de
gemeentelijke consulenten zowel kennis moeten hebben van de personen in het bestand als waar
bedrijven behoefte aan hebben en het soort werk. Het kennen van cliënten is essentieel voor een
succesvolle werkgeversbenadering. “Je moet weten om wie het gaat!”. Het is verstandig te kiezen
voor een lokale oriëntatie en te zorgen dat je aanwezig bent bij bijeenkomsten van werkgevers en
daar ook zelf als wethouder wat vertelt. Een ander wezenlijk punt is het betrekken van het
onderwijs.
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Op donderdagavond 16 februari werd in het gemeentehuis van Rhenen de raadsledenbijeenkomst
'Media, burgers en raadsleden: hoe kijken zij naar elkaar?' gehouden. De bijeenkomst was
georganiseerd door het Actieprogramma Lokaal Bestuur en de provinciale VNG-afdelingen Utrecht
en Gelderland. Transparantie is voor raadsleden een belangrijk wapen in de strijd om de gunst van
burgers en media.

Plenaire opening door Joost van
Oostrum

Impressie van de workshops

Burgemeester Joost van Oostrum heette de deelnemers van harte welkom in een vrijwel geheel in
glas uitgevoerde raadszaal. Transparantie was wat hem betreft het sleutelwoord voor de avond:
hoe ga je als raadslid met de media om, hoe transparant ben je zelf naar inwoners en naar de
media? Het is een goede zaak, vond hij, om hierover met elkaar van gedachten te wisselen en van
elkaar te leren tijdens de workshops.
Op dinsdagmorgen 28 februari woonden Liesbeth Geurtsen en Pim Bannink een bijeenkomst bij in
Den Haag in verband met het 100-jarig bestaan van de landelijke VNG.

Philip van Veller, directiesecretaris VNG

Bijeenkomst 100 jaar VNG

Maart
Op donderdagmiddag 8 maart vond in de raadzaal van het gemeentehuis van Barneveld een
bijeenkomst plaats over de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte, de nieuwe Wet natuur en de

Asje van Dijk, burgemeester van
Barneveld

Impressie bijeenkomst Structuurvisie enz., gemeentehuis Barneveld
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nieuwe Omgevingswet. Aanwezig waren circa 60 wethouders ruimtelijke ordening van gemeenten
in de provincies Flevoland, Utrecht en Gelderland, een aantal gemeentesecretarissen, hoofden van
beleidsafdelingen ruimtelijke ordening en beleidsmedewerkers ruimtelijke ordening. De bijeenkomst
was door de landelijke VNG georganiseerd in samenwerking met de VNG afdelingen Flevoland,
Utrecht en Gelderland.
De dagvoorzitter, Kees Luesink, burgemeester van Doesburg en lid van het bestuur van de VNGGelderland, opende de bijeenkomst. Hij wees op het grote belang van de onderwerpen en de
omvang daarvan. Hierna werd een welkomstwoord uitgesproken door Asje van Dijk, sinds drie
maanden de burgemeester van Barneveld.
De eerste presentatie deze middag ging over de nieuwe Wet natuur en werd gegeven door drs.

Diana van Leeuwen, juridisch adviseur
VNG

Marco Lurks, senior juridisch adviseur
VNG

Evelien Babbé, senior
beleidsmedewerker VNG

Diana van Leeuwen, juridisch adviseur bij de landelijke VNG. Zij sprak over het wetsvoorstel Natuur
en met name over de wijzigingen ten opzichte van het oude regime van de
Natuurbeschermingswet, de Flora en faunawet en de Boswet en wat dit betekent voor gemeenten.
Hierna werd een presentatie gegeven door mevrouw ir. Evelien Babbé, senior beleidsmedewerker
ruimte bij de landelijke VNG, over de Structuurvisie infrastructuur en ruimte. Zij schetste op
hoofdlijnen de veranderingen in het nieuwe rijksbeleid en de consequenties voor de inhoud en
rolverdeling van het decentrale ruimtelijke beleid. De derde presentatie betrof de nieuwe
Omgevingswet en werd verzorgd door mr.dr. Marco Lurks, senior juridisch adviseur bij de landelijke
VNG. Hij wees er op dat het hier gaat om de grootste wetgevingsoperatie die er ooit geweest is. Het
gaat om meer dan 60 wetten, 100 Algemene Maatregelen van Bestuur en honderden regelingen op
het gebied van de leefomgeving.
Kees Luesink gaf in zijn afsluitende bijdrage aan dat er bij dit wetgevingstraject nog een grote slag
gemaakt moet worden.

Op vrijdagmorgen 30 maart vond in het kantoor van de landelijke VNG in Den
Haag het periodiek overleg over gezamenlijke activiteiten plaats tussen de
ambtelijk secretarissen van de VNG afdelingen Flevoland, Utrecht en
Gelderland (Flug) met vertegenwoordigers van het Actieprogramma Lokaal
Bestuur.
Aansluitend werd het periodiek overleg gehouden tussen de vertegenwoordigers van de
secretariaten van de provinciale VNG afdelingen. De volgende bespreekpunten waren geagendeerd:
het Strategisch traject VNG, de invulling van vacatures in bestuur en beleidscommissies, het Traject
Interbestuurlijk Toezicht en de rol van de provinciale afdelingen bij ‘100 jaar VNG’. Verder waren er
presentaties over het VNG Informatiecentrum en van het Actieprogramma Lokaal Bestuur over hun
activiteiten in 2012.
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April

Op vrijdagmorgen 13 april woonde Pim Bannink het jaarcongres van de Vereniging van ZuidHollandse Gemeenten bij in Lekkerkerk, gemeente Nederlek.
Op maandagmorgen 16 april woonde Pim Bannink de Dag van de Gelderse gemeenten bij in Ooij,
gemeente Ubbergen.

Op vrijdag 20 april vond in de raadzaal van het gemeentehuis van Baarn de
bestuursvergadering plaats. Burgemeester Roëll heette het bestuur welkom en
vertelde over diverse ontwikkelingen in zijn gemeente. De belangrijkste
onderwerpen in deze vergadering waren het voorjaarscongres van de VNG
afdeling Utrecht, het thema van het najaarscongres 2012 en de samenstelling
van de voorbereidingsgroep, het Jaarplan 2012, de concepten van het
Jaarverslag en de jaarrekening 2011, de (her)benoeming van de leden van de
kascommissie 2012, de voordracht voor vacatures in het VNG-bestuur en de –
beleidscommissies, het aanleveren van onderwerpen voor de Lokale Agenda
2013, de brief van het bureau Necker van Naem en het vicevoorzitterschap van
de VNG afdeling Utrecht. Wat dat laatste betreft: het bestuur wees uit zijn midden Annemieke
Vermeulen aan tot vicevoorzitter.

Mei

Op donderdagmiddag 10 mei werd een informatiebijeenkomst over het College voor Arbeidszaken
gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis van Barneveld. Deze was bestemd voor
portefeuillehouders P & O, gemeentesecretarissen en directeuren P & O / bedrijfsvoering. De
organisatie was in handen van de VNG afdelingen Flevoland, Utrecht en Gelderland in
samenwerking met het College voor Arbeidszaken (CvA).
Doel van de bijeenkomst was informatie te geven over wat het CvA doet en voor welke uitdagingen
gemeenten en het CvA – als werkgeversvertegenwoordiger voor alle gemeenten – de komende
jaren komen te staan.
Paul du Bois en Judy Boere, medewerkers van het CvA, informeerden
de aanwezigen over ontwikkelingen op het vakgebied en de
arbeidsmarkt (welke bewegingen kunnen de komende jaren worden
verwacht?), werkgeverschap in tijden van crisis in combinatie met
‘Goed werkgeverschap’, de Cao van de toekomst, de normalisatie van
de
arbeidsverhoudingen
van
overheidspersoneel,
duurzame
inzetbaarheid (werkgevers hebben een belang om werknemers zo lang
mogelijk en goed gemotiveerd aan het werk te houden, wat betekent
dat voor je organisatie?), ‘ het ‘nieuwe werken’ (plaats- en
tijdsongebonden werken en het anders organiseren van arbeid) en het
pensioendossier.
Het inhoudelijk programma stond onder voorzitterschap van de heer
Bram Troost, wethouder van Barneveld en lid van het CvA.
Burgemeester Gert Jan Gorter van Zeewolde, lid van het CvA en lid van de
onderhandelingsdelegatie van de VNG, bood tijdens zijn bijdrage een interessante inkijk in het
onderhandelingsproces en de bijzonderheden die zich daarbij voordoen.Tijdens de vragenrondes
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ontstond een levendige discussie. De dagvoorzitter concludeerde mede daarom dat het een
geslaagde bijeenkomst was geweest.

Onder de noemer ‘e-Awareness: digitale & veilige gemeente’ kwamen lokale bestuurders en
professionals op maandagavond 21 mei bijeen in Zeewolde. Annemarie Jorritsma (burgemeester
Almere, voorzitter VNG), Brenno de Winter (onderzoeksspecialist, expert veiligheid) en Erik Peeters
(innovatiedirecteur Vitale ICT bij TNO) spraken een volle zaal toe. De bijeenkomst werd
georganiseerd door de provinciale VNG afdelingen Flevoland, Gelderland, Utrecht en de landelijke
VNG.

Bijeenkomst e-Ewareness in Zeewolde.

Annemarie Jorritsma, voorzitter VNG

Erik Peeters benadrukte het toenemend aantal economische en maatschappelijke processen dat
zich afspeelt op het internet. Het gebruik is breed, van het delen van bestanden en bankieren tot
shoppen en het afnemen van overheidsproducten. Annemarie Jorritsma legde uit hoe gemeenten in
toenemende mate met elkaar zijn verbonden. Brenno de Winter schetste een verontrustende trend
waarin hackers databases van organisaties openbreken, om deze vervolgens onbeveiligd achter te
laten.

Op donderdag 24 mei werd het voorjaarscongres 2012 ‘Bouwen aan vertrouwen’ van de VNG
afdeling Utrecht gehouden. De bijeenkomst vond plaats in het nieuwe stadshuis van de gemeente
Nieuwegein. Frans Backhuijs, burgemeester van gastgemeente Nieuwegein, verzorgde het
welkomstwoord.

voorjaarscongres 2012 in stadshuis van Nieuwegein

Frans Backhuijs, burgemeester van Nieuwegein

“Vertrouwen van de samenleving in het openbaar bestuur is van cruciale betekenis geworden en
een belangrijke voorwaarde voor succes”, aldus Backhuijs. Dat geldt niet alleen voor Nieuwegein,
zo bleek uit de voordracht van Jacques Wallage, oud-burgemeester van Groningen en voorzitter van
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de Raad voor het openbaar bestuur. Volgens hem staat zelfs de representatieve democratie onder
grote druk, nu het vertrouwen in de politiek zo fors is teruggelopen.
Door open en eerlijk te zijn over het proces zou het vertrouwen van de burger in de politiek vanzelf
weer terugkeren. “Transparantie als Hoera-begrip, als sleutel tot oplossing van allerlei problemen”,
zo typeerde Stephan Grimmelikhuijsen, universitair docent aan het departement Bestuurs- en
Organisatiewetenschap van de Universiteit van Utrecht, de houding van veel gemeenten. Uit zijn
promotieonderzoek blijkt echter dat meer transparantie lang niet altijd het gewenste effect heeft.

Jacques Wallage, voorzitter van de
Raad voor het Openbaar Bestuur

Stephan Grimmelikhuijsen
universitair docent departement
Bestuurs- en Organisatiewetenschap
Universiteit van Utrecht

Elisabeth van den Hoogen, debatleider

Een videopresentatie over gesprekstechniek en mediation vormde de opmaat voor een debat onder
leiding van Elisabeth van den Hoogen over het contact tussen gemeente en burger. In Nieuwegein
maken ze daarvoor al enige tijd succesvol gebruik van de informele aanpak, zo vertelde
gemeentesecretaris Piet van Elteren.

Piet van Elteren,
secretaris VNG afd. Utrecht,
gemeentesecretaris van Nieuwegein

Guus Swillens, burgemeester van Wijk
bij Duurstede

VNG afdeling Utrecht - Jaarverslag en Jaarrekening 2012

Koos Janssen,
voorzitter VNG afd. Utrecht,
burgemeester van Zeist

Pagina 15

Guus Swillens, burgemeester van Wijk bij Duurstede, is meer van de directe aanpak. Dat is in ieder
geval de manier waarop hij samen met zijn ambtenaren het probleem van de hangjongeren in zijn
gemeente heeft aangepakt.
Voorzitter Koos Janssen van de VNG afdeling Utrecht sprak in zijn slotwoord van een geslaagd
congres. “Een mooie combinatie van oude wijsheden en nieuwe inzichten. We kunnen er zelf veel
aan doen om het vertrouwen te herwinnen, zoveel is duidelijk. Denken is mooi en praten nog
mooier, maar in de praktijk komt het er nu op aan het ook te gaan doen.”
Tijdens het congres vond ook de algemene ledenvergadering plaats waarin onder meer Astrid van
de Klift, gemeentesecretaris van Veenendaal, werd benoemd tot lid van het bestuur.
Op donderdagmiddag 31 mei woonden Liesbeth Geurtsen en Pim Bannink de ‘brede
netwerkbijeenkomst’ van het Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen (NUZO) bij in het complex van
Altrecht te Zeist. De VNG afdeling Utrecht is één van de vele partners van het NUZO. De voorzitter
van de afdeling is lid van de ‘NUZO Raad’ en woonde een aantal vergaderingen van die raad bij.
Ook Margot Stolk, bestuurslid van de VNG afdeling Utrecht en plaatsvervangend lid van de ‘NUZO
Raad’ was bij een aantal vergaderingen aanwezig.

Juni
Op 5 en 6 juni werd het jaarcongres van de landelijke VNG gehouden. Het congres stond in het
teken van het 100-jarig bestaan van de vereniging, waarbij zowel het verleden maar voor ook de
toekomst volop aandacht kregen.

Ontvangst HM Koningin Beatrix door Annemarie Jorritsma en
Ralph Pans

Matthijs van Nieuwkerk in gesprek met premier Mark Rutte

Conference Freek de Jonge

Optreden Golden Earing
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Tijdens het congres werd namens de twaalf provinciale
afdelingen, waaronder Utrecht, aan de voorzitter van de VNG
een glassculptuur aangeboden dat een plek zal krijgen in het
kantoor van de VNG aan de Nassaulaan in Den Haag.

Op vrijdag 8 juni vond in het stadhuis van Amersfoort de
bestuursvergadering plaats. Wethouder Menno Tigelaar heette
het bestuur welkom en vertelde over diverse ontwikkelingen in
zijn gemeente. De belangrijkste onderwerpen in deze
vergadering waren de terugblik op het voorjaarscongres van
de VNG afdeling Utrecht en de mogelijke verdieping van het
thema ‘bouwen aan vertrouwen’ in het najaar, een terugblik op
diverse bijeenkomsten, het thema van het najaarscongres
2012 en de samenstelling voorbereidingsgroep, het Jaarplan
2012, de vacature die ontstaat door het vertrek van Pieter van Maaren en een memo over
Interbestuurlijk Toezicht.
Voorafgaand aan de bestuursvergadering vond er een kennismaking en gedachtenwisseling plaats
met de Utrechtse vertegenwoordigers in het VNG-bestuur, -beleidscommissies, -subcommissies en
College voor Arbeidszaken. Deze ontmoeting stond in het teken van een algemene kennismaking.
Het bestuur van de VNG afdeling Utrecht wilde ideeën uitwisselen hoe de informatie-uitwisseling
met onze leden / het netwerk kan worden vorm gegeven.

Juli

Op dinsdag 3 juli woonde Pim Bannink namens het bestuur de installatie bij van Pieter van Maaren
(bestuurslid van de afdeling Utrecht) tot burgemeester van Urk.

September

Op 14 september vond in het gemeentehuis van Leusden
de bestuursvergadering plaats. Annemieke Vermeulen,
burgemeester van Leusden en vicevoorzitter van de VNG
afdeling Utrecht, heette de overige bestuursleden
welkom en hield vervolgens een korte presentatie over
de actuele ontwikkelingen in Leusden. De belangrijkste
onderwerpen
in
deze
vergadering
waren
het
najaarscongres 2012 ‘de gemeente van de toekomst’,
de opzet (huishoudelijk deel) van onze congressen, het
Jaarplan 2012, de vacature in het bestuur ontstaan door
het vertrek van Pieter van Maaren, een mogelijk overleg
met het college van GS, de Begroting 2013 en de uitgangspunten voor het conceptvergaderschema 2013.
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Op donderdag 20 september werd de bijeenkomst ‘Toekomst Omgevingsrecht’ gehouden in
raadzaal van het gemeentehuis van Woerden. Deze was georganiseerd door de landelijke VNG, in
samenwerking met de Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten, de Vereniging van NoordHollandse Gemeenten en de VNG afdeling Utrecht. De vraag ‘wat moet de komende jaren echt
gewijzigd worden in het omgevingsrecht om te komen tot een effectief, efficiënt en duurzaam
omgevingsbeleid?’ stond centraal. Zo’n 50 ambtenaren uit de provincies Noord-Holland, ZuidHolland en Utrecht kwamen bijeen om zich te laten informeren over de voorgenomen
stelselwijziging.

Impressie van de bijeenkomst ‘Toekomst omgevingsrecht’ in het gemeentehuis van Woerden
Daarnaast werden de positieve en negatieve ervaringen met het omgevingsrecht geïnventariseerd
en diverse wensen vanuit de gemeentelijke praktijk verzameld. Naast knelpunten, die door de
deelnemers bij de huidige wetgeving in de gemeentelijke praktijk werden ervaren, kwamen dus ook
mogelijke oplossingsrichtingen aan de orde. De medewerkers van de VNG zeiden verheugd te zijn
over de goede respons en inbreng van de deelnemers en gaven aan dat deze input gebruikt zal
worden om het nieuwe kabinet de wensen van de VNG mee te geven. De VNG benut de geboden
informatie ook in de contacten met het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Op 24 september woonden Margot Stolk, bestuurslid van de VNG afdeling Utrecht en
plaatsvervangend lid van de NUZO-raad, en Pim Bannink de zogenaamde sitevisit van het NUZO bij.
Tijdens een aantal gesprekken beoordeelt een externe commissie de activiteiten van het NUZO
(Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen).

Oktober
Op 2 oktober werd in Utrecht de salon ‘social media en besturen’ gehouden. Social media zijn voor
burgemeesters en wethouders een effectief instrument om de dialoog aan te gaan met de lokale
bevolking. Wel is het van belang om vooraf een duidelijke strategie te formuleren en op basis van
een scherp profiel te acteren. Dat bleek tijdens deze bijeenkomst, die was georganiseerd door de
VNG afdeling Utrecht in samenwerking met politiek-bestuurlijk adviesbureau Necker van Naem.
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Hans Martijn Ostendorp, burgemeester van Bunnik

Wim Elving, assistant-professor Corporate Communication
van de afdeling Communicatiewetenschap aan de
Universiteit van Amsterdam

Hans Martijn Ostendorp, “burgemeester van Bunnik, Odijk en Werkhoven”, lichtte in zijn bijdrage
toe hoe hij twee jaar geleden min of meer per ongeluk actief werd op Twitter. “Het blijkt een
uitstekend middel om verbinding te leggen met de lokale samenleving. Twitter helpt me om contact
te krijgen en te houden met mijn burgers.” Volgens Wim Elving, assistant-professor Corporate
Communication van de afdeling Communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam, zijn
social media het stadium van de hype inmiddels voorbij. Gezien het bereik is het ook voor
gemeentebestuurders raadzaam gebruik te maken van dit communicatiekanaal. Niet alleen kan het
bijdragen aan het verkrijgen van een positieve reputatie voor de gemeente, in crisistijd kan er
bovendien zeer snel worden geacteerd en met de bevolking worden gecommuniceerd. Ook volgens
Geeske Wildeman van Necker van Naem loont het voor gemeenten en hun bestuurders om een
bijdrage aan de social media te leveren. Die is echter wel aan voorwaarden gebonden. “Als er
binnen de gemeente geen overtuiging is om hier iets mee te doen, komt het niet van de grond. Dan
is er onvoldoende basis voor succes.” Datzelfde geldt wanneer er onvoldoende tijd en geld voor
wordt uitgetrokken, of de kennis en vaardigheden ontbreken.
Op 5 oktober vond er in Groenlo het periodiek overleg plaats van de secretarissen van de
provinciale afdelingen. Op de agenda stonden diverse onderwerpen, zoals het strategisch traject
van de VNG, waaronder de banden met de provinciale afdelingen.
Verder kwamen aan de orde de invulling van
vacatures in bestuur en beleidscommissies van de
VNG, de synchronisatie jaarprogramma’s van de
afdelingen en de VNG en het ‘Traject Interbestuurlijk
Toezicht’.
Van belang was ook het onderwerp
‘promotie
en
ondersteuning
van
het
raadslidmaatschap’.
De VNG vindt het belangrijk dat voldoende burgers
interesse hebben voor het lidmaatschap van de raad
en snel ingeburgerd raken als ze eenmaal als raadslid
zijn gekozen. Voorts waren presentaties over ‘Kansen
in Europa: subsidies en netwerken’ en het project ‘Beter en concreter, goede regels gerichte
service’, dat voortbouwt op ‘Minder regels, meer service’. Het programma richt zich op het
verminderen van regeldruk voor burgers, bedrijven en professionals.

Op 11 oktober 2012 kwamen wethouders uit de provincies Flevoland, Gelderland en Utrecht in de
raadzaal van het gemeentehuis van Zeewolde bij elkaar om ervaringen en ideeën uit te wisselen
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over regionale arbeidsmarktsamenwerking. ‘Weten, verleiden, informeren en verbinden’ zijn
volgens wethouders onmisbare ingrediënten voor de invulling van regionaal arbeidsmarktbeleid.

Impressie bijeenkomst wethouders over regionale arbeidsmarktsamenwerking, gemeentehuis Zeewolde.

Turgay Tankir, VNG commissielid en wethouder Werk en Inkomen in Nijmegen, opende de
bijeenkomst met een inkijkje in de regionale arbeidsmarktsamenwerking in zijn regio.
De eerste presentatie over regionale samenwerking op de arbeidsmarkt werd gehouden door
Sander van Alfen, wethouder in Buren en onafhankelijk voorzitter van het programma Participerend
van Regio Rivierenland. De tweede presentatie van de dag werd gehouden door Ineke Smidt,
wethouder participatie, zorg en inkomen in Almere. Als wethouder is zij verantwoordelijk voor bijna
het gehele sociale domein en merkt daarbij dat het benaderen en binden van werkgevers heel
belangrijk is.

Op 12 oktober 2012 woonden een aantal bestuursleden en de medewerkers van het secretariaat de
Buitengewone algemene ledenvergadering (BALV) van de VNG in Utrecht bij. De VNG heeft daar
haar visie op het sociaal domein gepresenteerd. Deze visie is vastgelegd in de publicatie “Bouwen
op de kracht van burgers: naar een krachtige en samenhangende aanpak op het sociaal domein”.
Een ander belangrijk onderwerp van de BALV was de VNG-Agenda 2013. De leden kozen zes
thema's voor 2013: Werk, Jeugdzorg, AWBZ, Financiële agenda, Slim Samenwerken en Wonen. Bij
de eerste drie thema's wordt tevens gekeken naar de samenhang in het sociaal domein.

Het Actieprogramma Lokaal Bestuur, de VNG afdeling Utrecht en de Vereniging van Zuid-Hollandse
Gemeenten (VZHG) hielden op maandag 29 oktober 2012 de raadsledenbijeenkomst ‘Sturen op
financiën’ in het stadhuis van IJsselstein. Tijdens deze avond kregen de deelnemers meer inzicht in
de financiële positie van hun gemeente.

Opening door Patrick van den Brink,
burgemeester van IJsselstein

Impressie van de workshops
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Burgemeester Patrick van den Brink van de gemeente IJsselstein opende de raadsledenbijeenkomst
‘Sturen op financiën’. Hij benadrukte het belang van kennis van financiën voor raadsleden. De
burgemeester spreekt liever over ‘sturen met financiën’ in plaats van óp financiën. Na de aftrap
werden er drie financiële workshops gegeven, verzorgd door het VNG Expertisecentrum
Gemeentefinanciën. De onderwerpen waren ‘Grip op de begrotingscyclus’, ‘Lokale belastingen: wat
valt er te kiezen?’ en ‘Hebben gemeenten ook schuldproblemen?’.

November

Op 2 november vond in het gemeentehuis van
Woudenberg de bestuursvergadering plaats. Titia
Cnossen, burgemeester van Woudenberg, heette de
bestuursleden welkom en hield vervolgens een korte
presentatie over de actuele ontwikkelingen in haar
gemeente.

De belangrijkste onderwerpen in deze
vergadering waren het najaarscongres 2012
‘de gemeente van de toekomst’, de
tussentijdse vacature in de kascommissie,
het Jaarplan 2012 en 2013, een terugblik op
diverse bijeenkomsten, de terugkoppeling
van het overleg VNG – secretarissen
provinciale afdelingen,
de website, de
Begroting 2013 en het concept-vergaderschema
2013.

Titia Cnossen, burgemeester van Woudenberg, heet
het bestuur welkom.

Op donderdag 8 november werd het najaarscongres van de VNG afdeling Utrecht gehouden in
Kasteel Nijenrode in Breukelen, gemeente Stichtse Vecht. Het congresthema was ‘De gemeente van
de toekomst’. De mogelijke contouren van de gemeente van toekomst werden wel al zichtbaar
tijdens het congres. Gemeenten worden kleine, daadkrachtige en in hoge mate gedigitaliseerde
organisaties, die de kwaliteiten van de lokale samenleving als uitgangspunt nemen bij zowel het
formuleren als de uitvoering van beleid.

najaarscongres in Kasteel Nijenrode te Breukelen (gemeente
Stichtse Vecht)

Mirjam van ’t Veld, burgemeester van Stichtse Vecht
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In haar welkomstwoord ging burgemeester Mirjam van ’t Veld van gastgemeente Stichtse Vecht
onder meer in op het plan van het nieuwe kabinet om de ideale omvang van de gemeentelijke
organisatie te koppelen aan 100.000 inwoners of meer. Van ’t Veld erkende op zich voorstander te
zijn van schaalvergroting, “maar niet als doel of organisatievorm op zich.”
Na de formele ledenvergadering van de VNG afdeling Utrecht, waarin Hugo van Amerongen,
raadslid in de gemeente Lopik tot bestuurslid werd benoemd, en een korte bijdrage van Philip van
Veller, secretaris van de directieraad van de landelijke VNG, over het nieuwe regeerakkoord, ging
het congres verder over de gemeente van de toekomst. Justus Uitermark, bijzonder hoogleraar
samenlevingsopbouw aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, gaf een toelichting op de
toenemende behoefte aan zelforganisatie onder de lokale bevolking.

Justus Uitermark, bijzonder
hoogleraar
samenlevingsopbouw aan de
Erasmus Universiteit
Rotterdam

V.l.n.r.
Jan van Ginkel, voormalig gemeentesecretaris van de nieuwe
gemeente Molenwaard
Annemieke Vermeulen, burgemeester van Leusden en vicevoorzitter VNG afd. Utrecht
Wabe Wieringa, gemeentesecretaris van Woerden

Kim Spinder, muiter

In een even dynamische als inspirerende bijdrage ging Kim Spinder, zelfbenoemd muiter, in op het
leven en werken in een netwerksamenleving. Het biedt gemeenten veel kansen, aldus Spinder,
maar daar moeten ze dan wel gebruik van maken. Eenvoudig is dat niet, zo blijkt onder andere uit
de reactie van werkgevers op de opkomst van Het Nieuwe Werken.
In drie praktijkvoorbeelden kwamen gemeenten aan het woord, die al een voorschot op de
toekomst hebben proberen te nemen. Wabe Wieringa, gemeentesecretaris van Woerden, vertelde
over de introductie van het papierloze werken in zijn gemeente. Jan van Ginkel, voormalig
gemeentesecretaris van de nieuwe gemeente Molenwaard (het beoogde resultaat van een fusie van
de gemeenten Graafstroom, Liesveld en Nieuw-Lekkerland), legde uit hoe het besluit om af te zien
van een gemeentehuis voor Molenwaard tot stand kwam. Annemieke Vermeulen, burgemeester van
Leusden, gaf een toelichting op de keuze van haar gemeente om de samenleving voortaan voorop
te stellen in de besluitvorming en het werken van Leusden.
Het najaarscongres was een bijeenkomst met veel inspiratie, zo besloot voorzitter Koos Janssen.

December
Op 14 december vond in het oude stadhuis van Oudewater de bestuursvergadering plaats. Pieter
Verhoeve en Johan van Everdingen, respectievelijk burgemeester en wethouder van Oudewater,
heetten de bestuursleden welkom. De burgemeester vertelde over het verleden van de stad en
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praatte het bestuur ook bij over de actuele ontwikkelingen in zijn
gemeente. De belangrijkste onderwerpen in deze vergadering waren de
vernieuwing van de website, een terugblik op het najaarscongres 2012
‘de gemeente van de toekomst’, het voorjaarscongres 2013 op
donderdag 23 mei in De Bilt, een oriënterende bespreking van de stand
van zaken ten aanzien van de kabinetsplannen met betrekking tot de
fusie van de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht, de
voordracht voor de vacature in het bestuur van de Stichting GBKN en
de beëindiging van de vertegenwoordiging namens de VNG afdeling
Utrecht in de Reconstructiecommissie.
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3. Financiële verantwoording
3.1. Algemeen
Tegelijkertijd met dit jaarverslag bieden wij u de jaarrekening over het boekjaar 2012 aan.
De kascommissie bestaat uit mevr. J. J. (Janneke) Louisa – Muller, gemeentesecretaris van Wijk bij
Duurstede en de heer J.A.M. (Hans) Kleene, griffier van de gemeente IJsselstein. De leden van de
kascommissie zijn benoemd door de algemene ledenvergaderingen van 24 mei 2012 in Mijdrecht,
gemeente De Ronde Venen, respectievelijk 8 november 2012 te Breukelen, gemeente Stichtse
Vecht.

Janneke Louisa-Muller, gemeentesecretaris van Wijk bij
Duurstede

Hans Kleene, griffier van IJsselstein

De kascommissie heeft de rekening op 25 maart 2013 gecontroleerd en goed bevonden. De
verklaring van de kascommissie treft u aan als punt 4 van dit verslag.
De jaarrekening 2012 is opgesteld door het secretariaat in samenwerking met een financiële
medewerker van de gemeente Nieuwegein onder verantwoordelijkheid van de secretaris –
penningmeester van het bestuur van de vereniging.
De kascommissie heeft de rekening gecontroleerd in aanwezigheid van de secretaris –
penningmeester, de ambtelijk secretaris en de medewerker van het bureau.
Het bestuur stelt u voor de door het bestuur vastgestelde jaarrekening 2012 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 2012

VNG
Uitgaven

Rekening van Baten en Lasten 2012
Begroting

2012
Personele en
apparaatskosten

Bestuurskosten

(Thema) bijeenkomsten

Rekening Inkomsten

2012

132.488,00 128.468,94 Contributie

8.500,00

10.000,00

7.240,61 Bankrente/deposito

10.482,64 Bijdrage VNG

Informatievoorziening

6.000,00

6.178,30 Overig

Administratiekosten

5.000,00

1.567,10

Onvoorzien

1.832,00

0,00

0,00

11.249,84

Resultaat

163.820,00 165.187,43
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Begroting

Rekening

2012

2012

152.275,00 152.275,00

2.500,00

3.867,43

9.045,00

9.045,00

0,00

0,00

163.820,00 165.187,43
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Balans per 31 december 2012
Activa

Passiva

Bank lopende rekening

Nog te betalen:

48.36.73.900

58,45 Gemeente Nieuwegein

Nog te ontvangen

0,00 Overigen:

Rente´s

35.360,75

1.909,82

Deposito´s:

Reserve

62.09.62.844

78.000,72 (Zie mutaties)

43.48.89.938

75.000,00

154.968,99

Reserve 01/01/2012

18.938,45

100.669,79

154.968,99

89.419,95

Onttrekking:
Resultaat 2012
Reserve 31/12/2012

11.249,84
100.669,79

3.3 Toelichting jaarrekening 2012
Met deze jaarrekening legt het bestuur financiële verantwoording af voor het afgelopen jaar. De
rekening biedt zicht op de realisering van de voor 2012 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 2012.
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3.3.1. Exploitatierekening ( x 1.000)
Begroting

Rekening

Rekening

2012

2012

2011

Baten

163,8

165,2

168,7

Lasten

163,8

154,0

161,0

Exploitatieresultaat

0,0

11,2

7,7

De rekening 2012 sluit met een positief resultaat van € 11.250,-. De belangrijkste verklaring
hiervoor is dat in 2012 een aantal posten lager uitviel, te weten personele kosten, bestuurskosten
en de administratiekosten.
Eerdere jaren geven het volgende beeld:
-

2011: positief resultaat van 7,7 duizend euro;
2010: positief resultaat van 14,6 duizend euro;
2009: nadelig resultaat van 26,7 duizend euro, voornamelijk door de activiteiten in het
kader van het 90-jarig bestaan;
2008: positief resultaat van 28 duizend euro;
2007: positief resultaat van 24,8 duizend euro;
2006: positief resultaat van 8,7 duizend euro;
2005: nadelig resultaat van 31,9 duizend euro.

Het resultaat 2012 wordt hieronder nader verklaard.

Uitgaven

De personele lasten zijn circa € 4000,- 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. De kosten voor
de webredactie waren lager dan begroot.
De bestuurskosten zijn circa € 1.250,- lager dan geraamd.
De post themabijeenkomsten is bijna € 500,- hoger dan geraamd.
De post informatievoorziening is nog geen € 200,- hoger dan begroot.
De post administratiekosten is ruim € 3.500,- lager dan geraamd. De kosten voor drukwerk en
porto en bankkosten bedroegen nog maar circa € 150,-. Dankzij de toenemende digitalisering
hoeven weinig uitgaven ten laste van deze post te worden gebracht. In 2012 zijn er ten behoeve
van het secretariaat twee iPads aangeschaft.
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Inkomsten

Bij de inkomsten kan worden opgemerkt dat de ontvangen bankrente ruim € 1.300, hoger is dan
geraamd.

Balans per 31 december 2012

De reserve per 31 december 2012 bedraagt € 100.669,79. Dat is 60,9,0% van onze omzet 2012.
Eerdere jaren geven het volgende beeld:
-

De
De
De
De
De

reserve
reserve
reserve
reserve
reserve

2011
2010
2009
2008
2007

was
was
was
was
was

53,0% van de omzet;
48,4%;
39,4%;
56,6% en
44,8%.

In vergelijking met de Utrechtse gemeenten zijn deze percentages niet ongebruikelijk of
opmerkelijk. Het bestuur heeft eerder in de afgelopen vijf 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 mei 2012
besloten akkoord te gaan met het bestuursvoorstel de contributie niet te verhogen.
Ter nadere toelichting wordt nog opgemerkt, dat de komende jaren met een aantal extra uitgaven
rekening gehouden zal moeten worden, waardoor het percentage (van de reserve ten opzichte van
de omzet) lager zal uitvallen. Deze uitgaven hebben betrekking op de kernactiviteiten van de
afdeling, waaronder informatievoorziening en -overdracht en betreffen onder meer het verbeteren
van de digitale dienstverlening (vernieuwen website) en de organisatie van uiteenlopende
bijeenkomsten voor de leden. Dat laatste mede tegen de achtergrond van het feit, dat de financiële
bijdrage van het ministerie van BZK aan het Actieprogramma Lokaal Bestuur (ALB) de komende
jaren tot nihil wordt afgebouwd. Wij hebben de afgelopen jaren goed en intensief met het ALB
samengewerkt bij de organisatie van bijeenkomsten.
Tot slot is relevant te vermelden, dat er in totaliteit € 21.780,- aan BTW is betaald door de VNG
afdeling Utrecht. Alle leden hebben daarvan medio januari 2013 een specifieke opgave ontvangen.
De gemeenten krijgen naar rato van de betaalde contributie dit bedrag terug via het BTWcompensatiefonds. De teruggaaf over 2012 bedroeg 14,30% van de door de gemeenten betaalde
contributie. De teruggaaf over 2011 bedroeg 14,45%.
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Verklaring van de kascommissie.
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