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Voorwoord door Koos Janssen
Het jaar 2014 gaat voor veel mensen de geschiedenis in als een bijzonder en
bewogen jaar. Ik denk dan aan de nabestaanden van de bijna 300 slachtoffers
van de ramp met de vlucht MH17. Ook inwoners van onze provincie waren
onder de slachtoffers te betreuren. Diverse bestuurders, politici en
medewerkers hebben zich ingezet voor een goede nazorg bij deze ramp. Op dat
soort momenten beseffen wij temeer dat wij functies bekleden waarbij we met
wel heel uiteenlopende situaties geconfronteerd worden.
Het jaar 2014 was ook in een aantal andere opzichten een bijzonder jaar. Er
vonden op 19 maart gemeenteraadsverkiezingen plaats. Nieuwe gemeenteraden en colleges van
B&W gingen van start
De VNG afdeling Utrecht heeft als gevolg van die verkiezingen afscheid genomen van drie
bestuursleden te weten Frits Lintmeijer (wethouder Utrecht), Janne Pijnenborg (griffier Houten)
en Herman Zoetman (raadslid Eemnes). Tijdens de algemene ledenvergadering op 24 mei werd
de nieuwe burgemeester van Utrecht, Jan van Zanen, benoemd tot bestuurslid. Op 14 november
tijdens het najaarscongres in Vianen werden drie nieuwe bestuursleden benoemd, te weten Rob
Zakee (wethouder Bunnik), Marcella van Esterik (griffier Wijk bij Duurstede) en Iris de Liefde
(raadslid Vianen).
In 2014 is er een reeks interessante bijeenkomsten geweest, zoals over informatieveiligheid en
over ouderenzorg.
Ook refereer ik aan onze congressen. Het voorjaarscongres over de ontwikkelingen in de lokale
democratie vond plaats in het prachtige nieuwe TivoliVredenburg. Naast de boeiende bijdrage
van Rutger Bregman hoorden we verhalen uit de praktijk van Amersfoort en IJsselstein.
Vianen was gastgemeente voor ons najaarscongres. Het thema ‘maatschappelijke onrust,
bestuur (e)en zorg’ werd van verschillende kanten belicht.
In het voorbije jaar is onze oud-voorzitter Anton Houtsma (oud-burgemeester van Wijk bij
Duurstede) op 19 november op 76-jarige leeftijd overleden. Anton Houtsma maakte van 1980 tot
1998 deel uit van het bestuur van de VNG afdeling Utrecht. Hij was 2½ jaar vicevoorzitter en
heeft gedurende 11 jaar het voorzitterschap vervuld. Vanwege zijn toewijding en grote
deskundigheid werd hij bij zijn afscheid benoemd tot ere-bestuurslid van de VNG afdeling Utrecht.
Ook na zijn afscheid bleef hij het werk van de VNG afd. Utrecht volgen en met grote regelmaat
bezocht hij ons voor- en najaarscongres. Hij is voor onze afdeling van grote betekenis geweest.
Graag bied ik u ons jaarverslag aan en wens u veel leesplezier toe.
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. In 2014 bestond de vereniging dus 95 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 2014
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 in 2013 geheel vernieuwde website van onze
vereniging vormt daarbij een integraal onderdeel.
Een belangrijk onderdeel van de informatievoorziening wordt gevormd door onze digitale nieuwsbrief.
Met ingang van 2013 is de frequentie daarvan opgevoerd en wordt de nieuwsbrief maandelijks
verspreid, met uitzondering van de zomermaanden. De nieuwsbrief wordt per mail gestuurd aan alle
burgemeesters, wethouders, gemeentesecretarissen, raadsleden en raadsgriffiers in de provincie
Utrecht en aan geïnteresseerden, die zich voor de nieuwsbrief hebben aangemeld. De nieuwsbrief
bevat onder meer wetenswaardigheden over diverse bijeenkomsten, activiteiten van de afdeling en
interviews. Zo werden in 2014 interviews geplaatst met Frans Backhuijs (burgemeester Nieuwegein
over informatieveiligheid), Tjapko Poppens (burgemeester Wijk bij Duurstede over de windhoos),
Wouter de Jong en Piet Woudt (burgemeester resp. beleidsmedewerker Houten over
informatiemanagement), Jan van Zanen (burgemeester Utrecht en sinds mei 2014 bestuurslid VNG
afdeling Utrecht over zijn bestuurlijke ervaringen in 2014) en Pieter Verhoeve (burgemeester
Oudewater over de uitbraak van vogelgriep). Ook waren er interviews met de drie andere nieuwe
bestuursleden, te weten Rob Zakee, Iris de Liefde en Marcella van Esterik (respectievelijk wethouder
van Bunnik, raadslid van Vianen en griffier van Wijk bij Duurstede).
Andere regelmatig terugkerende onderwerpen in de nieuwsbrief waren de aankondiging van
congressen en bijeenkomsten, journalistieke verslagen van die congressen en bijeenkomsten
alsmede berichten over benoemingen van bestuurders, secretarissen en griffiers.
Verder hebben wij ook in 2014 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 2014, te vinden in paragraaf 2.2.4.
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2. De VNG afdeling Utrecht, een actieve vereniging
2.1. Algemeen
De landelijke vereniging heeft op 17 en 18 juni 2014 haar jaarcongres en
algemene ledenvergadering gehouden in Hendrik-Ido-Ambacht in
samenwerking met de vijf andere Drechtsteden.
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 beleidscommissies. Onze afdeling heeft nog
wel de mogelijkheid kandidaten voor het bestuur en de beleidscommissies aan de
adviescommissie aan te bevelen. Van deze mogelijkheid hebben wij ook in 2014 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.
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 2014 kwam het bestuur zesmaal bijeen. 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,
daarbij bijgestaan door de medewerkers van het secretariaat. Verder functioneerden er twee
commissies bestaande uit bestuursleden en secretariaat voor de voorbereidingen van het voor- en
najaarscongres. De meeste bestuursvergaderingen werden tevens bijgewoond door Philip van Veller,
secretaris van de directieraad van de VNG.
In het hierna volgende overzicht van activiteiten ( zie 2.2.4) geven wij u een nadere toelichting op
onderwerpen die in het bestuur aan de orde zijn geweest. Standaard staan er op de agenda voor
een bestuursvergadering van de VNG afdeling Utrecht de volgende onderwerpen: mededelingen,
de besluitenlijst van de vorige bestuursvergadering, de lijst van ingekomen en verzonden
stukken, vooruitblik op komende bijeenkomsten, de terugblik op bijeenkomsten, communicatie
(o.a. ideeën voor onze website) en een rondvraag.

2.2.3. Samenstelling
In het verslagjaar 2014 zijn er vier wijzigingen geweest in de samenstelling van het bestuur. Per 1
september 2013 was Margot Stolk al teruggetreden als wethouder van de gemeente Vianen. Statutair
kwam daarmee ook een einde aan haar lidmaatschap van het bestuur. In zijn vergadering van 20
september
besloot
het
bestuur
de
ontstane
vacature
open
te
stellen
na
de
gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014.
De VNG afdeling Utrecht heeft ten gevolge van die verkiezingen afscheid genomen van drie
bestuursleden te weten Frits Lintmeijer (wethouder Utrecht), Janne Pijnenborg (griffier Houten)
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en Herman Zoetman (raadslid Eemnes). Tijdens de algemene ledenvergadering op 24 mei werd
de nieuwe burgemeester van Utrecht, Jan van Zanen, benoemd tot bestuurslid.
Op 14 november werden tijdens het najaarscongres te Vianen nog drie nieuwe bestuursleden
benoemd, te weten Rob Zakee (wethouder Bunnik), Marcella van Esterik (griffier Wijk bij
Duurstede) en Iris de Liefde (raadslid Vianen). Daarmee kwam het aantal bestuursleden weer op
tien.

De samenstelling van het bestuur en het secretariaat in 2014 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 drs. 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. (Hugo) 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 tot mei 2014;
Wethouder van de gemeente Utrecht
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Mevrouw mr. J.G.S. (Janne) Pijnenborg;
Lid van het bestuur sinds 2010 tot mei 2014;
Griffier van de gemeente van Houten

Mevrouw drs. A.P.W. (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 tot mei 2014;
Raadslid van de gemeente Eemnes

De heer mr. J.H.C. (Jan) van Zanen;
Lid van het bestuur sinds 2014;
Burgemeester van de gemeente Utrecht

De heer R.A. (Rob)Zakee;
Lid van het bestuur sinds 2014;
Wethouder van de gemeente Bunnik

Mevrouw drs. M.A.C. (Marcella) van Esterik;
Lid van het bestuur sinds 2014;
Griffier van de gemeente Wijk bij Duurstede

Mevrouw I. (Iris) de Liefde;
Lid van het bestuur sinds 2014;
Raadslid van de gemeente Vianen
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Secretariaat VNG afdeling Utrecht in 2014:

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. (Eric) Harms,
Webredacteur sinds 2008
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2.2.4. Een overzicht van activiteiten in 2014
Van diverse congressen en bijeenkomsten is een terugblik, al of niet in de vorm van een journalistiek
verslag, te vinden op onze website. Via deze link kunt u de terugblikken nalezen. Tegen die
achtergrond is de toelichting op een aantal congressen of bijeenkomsten in het jaarverslag beperkt
gehouden.
Op woensdag 5 februari vond in het oude stadhuis van Culemborg een bijeenkomst plaats voor
(kandidaat-)raadsleden, ‘Aan de slag als raadslid’. Deze bijeenkomst was georganiseerd in
samenwerking met het Actieprogramma Lokaal Bestuur en de VNG afdeling Gelderland.
Op vrijdag 7 februari vond in het gemeentehuis van Woerden de
bestuursvergadering plaats. Victor Molkenboer, burgemeester van
Woerden, heette de bestuursleden welkom en hield vervolgens een
korte presentatie over de actuele ontwikkelingen in zijn gemeente. In
deze vergadering werd vooral gesproken over het voor- en
najaarscongres van de afdeling.
Op maandag 10 februari vond in het Stadshuis van Nieuwegein een
‘Learn & Share-bijeenkomst’ plaats over informatieveiligheid. Deze was
georganiseerd door de VNG afdeling Utrecht in samenwerking met de Taskforce Bestuur en
Informatieveiligheid Dienstverlening.
Het periodiek overleg van de secretariaten van de provinciale VNG afdelingen werd op vrijdag 4
april gehouden in het gemeentehuis van Lelystad. Pim Bannink en Liesbeth Geurtsen woonden dit
overleg bij.
Op vrijdag 11 april vergaderde het bestuur in Soest. Na een
welkomstwoord van burgemeester Rob Metz vertelde deze
vervolgens over actualiteiten in zijn gemeente. De belangrijkste
onderwerpen in deze vergadering waren het voorjaarscongres
2014, het jaarverslag en jaarrekening 2013, de procedure voor de
vacatures in het bestuur en de commissies van de landelijke VNG,
idem voor wat betreft de vacatures in het bestuur van de afdeling
en het afscheid van een aantal bestuursleden.
Op maandag 14 april woonden Liesbeth Geurtsen en Pim Bannink op uitnodiging van de VNG
afdeling Gelderland de ‘Dag van de Gelderse gemeenten’ bij, deze werd ditmaal gehouden in de
gemeente Lochem.
Op vrijdag 9 mei woonde Pim Bannink de door de provincie Utrecht georganiseerde ‘Europadag’ te
Utrecht bij.
Op vrijdag 16 mei werd in Spijkenisse het voorjaarscongres van de Vereniging van Zuid-Hollandse
Gemeenten (VZHG) gehouden. Pim Bannink was daar op uitnodiging van de VZHG aanwezig.
Het voorjaarscongres 2014 met als thema 'Er zit muziek in de
lokale democratie' werd gehouden op vrijdag 23 mei in
TivoliVredenburg te Utrecht. Jan van Zanen, burgemeester
van gastgemeente Utrecht, werd tijdens de Algemene
Ledenvergadering tot lid van het bestuur van de afdeling
benoemd.
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Maandag 26 mei organiseerde de provincie Utrecht een kennismakingsbijeenkomst voor de nieuwe
Utrechtse raads- en collegeleden. Liesbeth Geurtsen en Pim Bannink woonden deze bijeenkomst bij.
Op dinsdag 17 en woensdag 18 juni werd het VNG-congres, inclusief de algemene
ledenvergadering, gehouden in Hendrik-Ido-Ambacht en de andere vijf Drechtsteden. Liesbeth
Geurtsen en Pim Bannink woonden beide congresdagen bij.
Op vrijdag 13 juni werd door het bestuur vergaderd in het
gemeentehuis van Zeist. Op de agenda stond onder meer de
terugblik op het voorjaarscongres 2014 in Utrecht, de
voorbereiding van het najaarscongres op vrijdag 14 november in
Vianen, de procedure voor de vacatures in het bestuur en de
commissies van de landelijke VNG en een uitnodiging van de Bank
Nederlandse Gemeenten.
Dinsdag 15 juli vond in de Willemshof (kantoor van de landelijke VNG te Den Haag) het periodiek
overleg plaats van de secretariaten van de provinciale afdelingen van Flevoland, Utrecht en
Gelderland met vertegenwoordigers van het Actieprogramma Lokaal Bestuur, het zogeheten FLUGoverleg. Liesbeth Geurtsen en Pim Bannink waren daarbij aanwezig.
Op donderdag 4 september werd in het Stadshuis te Nieuwegein een bijeenkomst gehouden over
ouderenzorg. Deze bijeenkomst met als titel ‘Ouderen en gemeenten: een gedeelde zorg’ werd
georganiseerd door de VNG afdeling Utrecht in samenwerking met het Netwerk Utrecht Zorg voor
Ouderen (NUZO) en de VNG afdeling Gelderland.
Op vrijdag 19 september heette burgemeester Arjen Gerritsen
het bestuur welkom in De Bilt voor een bestuursvergadering. Hij
schetste een interessant beeld van de ontwikkelingen van zijn
gemeente. Het bestuur behandelde onder meer de volgende
onderwerpen: de stand van zaken rond het najaarscongres 2014
op vrijdag 14 november in Vianen, de voordracht voor nieuwe
bestuursleden van de afdeling, de voordracht voor de VNG
commissie Governance, de conceptbegroting 2014 met een
contributievoorstel, het concept-vergaderschema voor 2015 en
mogelijke activiteiten in het kader van de verkiezingen voor Provinciale Staten in maart 2015.
Aansluitend was er een kennismakingsbijeenkomst met de nieuwe leden van het bestuur en de
commissies van de VNG alsmede het College van Arbeidszaken.
Op vrijdag 10 oktober werd in het gemeentehuis van Ridderkerk een symposium gehouden van het
Samenwerkingsverband Autonome Gemeenten (SVAG). Deze laatste bijeenkomst van het SVAG werd
ook bijgewoond door Pim Bannink.
Op donderdag 16 oktober werd in het Stadshuis van Nieuwegein de raadsledenbijeenkomst ‘aan
de slag als raadslid’ gehouden. Deze bijeenkomst was georganiseerd in samenwerking met het
Actieprogramma Lokaal Bestuur en de VNG afdeling Gelderland.
Op vrijdag 31 oktober vergaderde het bestuur in IJsselstein. Na zijn
welkomstwoord vertelde burgemeester Patrick van den Brink een
aantal wetenswaardigheden over zijn gemeente. Het bestuur sprak
verder over het najaarscongres te Vianen en een vacature bij de
Stichting Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN).
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Het najaarscongres van de VNG afdeling
Utrecht, waarvan het plenaire deel in het teken
stond van ‘Maatschappelijke onrust, bestuur
(e)en zorg’ werd op vrijdag 14 november
gehouden in zowel het stadhuis van Vianen als
de Grote Kerk aldaar. De gemeente Vianen had
voor belangstellenden ook een interessant
bezoek
aan
sportcomplex
‘Helsdingen’
georganiseerd.
Op maandag 17 november vond in de Jaarbeurs te Utrecht de Bestuurdersdag van de VNG
plaats. Later op de dag werd daar ook een Buitengewone Algemene Ledenvergadering van de
VNG gehouden. Liesbeth Geurtsen en Pim Bannink waren bij beide bijeenkomsten aanwezig.
Op woensdag 19 november werd in Amersfoort de Slotvoorstelling van het Actieprogramma Lokaal
Bestuur gehouden. Liesbeth Geurtsen en Pim Bannink woonden deze bij.
Op woensdag 26 november werd in het provinciehuis te Utrecht een bijeenkomst over
interbestuurlijk toezicht gehouden onder de titel ‘Interbestuurlijk samenspel: een nieuwe balans
tussen verantwoording en toezicht’. Deze was georganiseerd door de VNG afdeling Utrecht in
samenwerking met de provincie Utrecht.
Eveneens op woensdag 26 november werd ’s avonds in het gemeentehuis van Doetinchem de
raadsledenbijeenkomst ‘aan de slag als raadslid’ gehouden. Ook deze bijeenkomst was georganiseerd
in samenwerking met het Actieprogramma Lokaal Bestuur en de VNG afdeling Gelderland.
In het provinciehuis te Den Haag vond op vrijdag 28 november het najaarscongres van de
Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten (VZHG) plaats. Pim Bannink was daar op uitnodiging van
de VZHG aanwezig.
Op vrijdag 12 december werd door het bestuur vergaderd in
het gemeentehuis van Eemnes. Na een welkomstwoord van
burgemeester Roland van Benthem gaf deze een toelichting op
actuele onderwerpen in zijn gemeente. Het bestuur blikte terug
op het najaarscongres 2014 inclusief het middagprogramma.
Ook werd er gesproken over het Visietraject ‘Gemeenten op weg
naar 2020’ van de VNG, de bestuurlijke roadshow ten behoeve
van de prioritering van energiebesparing bij bedrijven, het
voorjaarscongres in mei 2015 en mogelijke activiteiten van de afdeling in 2015.
In het hoofdkantoor van de RABO te Utrecht werd op maandag 15 december de ‘Staat van Utrecht’
gepresenteerd. Tijdens deze bijeenkomst van de Natuur- en Milieufederatie Utrecht werd ook de
Duurzaamheidsprijs uitgereikt. Koos Janssen, voorzitter van de afdeling, had zitting in een panel;
Liesbeth Geurtsen en Pim Bannink waren bij deze bijeenkomst aanwezig.
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3. Financiële verantwoording
3.1. Algemeen
Tegelijkertijd met dit jaarverslag bieden wij u de jaarrekening over het boekjaar 2014 aan.
De kascommissie bestaat uit Hans Kleene, griffier van de gemeente IJsselstein en Robert Seisener,
raadslid van de gemeente De Ronde Venen. De leden van de kascommissie zijn benoemd door de
algemene ledenvergaderingen van 8 november 2012 te Breukelen, gemeente Stichtse Vecht,
respectievelijk 23 mei 2014 te Utrecht.
De kascommissie heeft de rekening op 9 maart 2015 gecontroleerd en goed bevonden. De verklaring
van de kascommissie treft u aan als punt 4 van dit verslag.
De jaarrekening 2014 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 van het bestuur van de vereniging en de ambtelijk secretaris en de medewerker van
het bureau.
Het bestuur stelt u voor de door het bestuur vastgestelde jaarrekening 2014 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 2014

Rekening van Baten en Lasten 2014
Uitgaven

Personele en
apparaatskosten

Bestuurskosten

(Thema) bijeenkomsten

Informatievoorziening

Administratiekosten

Onvoorzien

Resultaat

Begroting

Rekening

2014

Begroting

Rekening

2014

2014

2014

140.823,00 138.508,30 Contributie

145.847,00

145.846,00

6.835,10 Bankrente/deposito

3.000,00

2.237,21

8.853,58 Bijdrage VNG

9.045,00

9.045,00

0,00

650,01

157.892,00

157.778,22

8.500,00

10.000,00

6.000,00

3.108,49 Overig

200,00

216,83

-7.631,00

255,92

0,00

Inkomsten

-

157.892,00 157.778,22
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Balans per 31 december 2014
Activa
Bank lopende rekening

Nog te ontvangen:

Rentes

Passiva
1.027,49

650,00 Nog te betalen:

65.623,52

1.211,29

Deposito´s:

Reserve
77.204,22 (Zie mutaties)

89.469,48

75.000,00

155.093,00

Reserve 31/12/2013

155.093,00

89.213,56

Onttrekking:
Resultaat 2014
Reserve 31/12/2014

255,92
89.469,48

De penningmeester
Drs. P.C.M. van Elteren
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3.3. Toelichting jaarrekening 2014
Met deze jaarrekening legt het bestuur financiële verantwoording af voor het afgelopen jaar. De
rekening biedt zicht op de realisering van de voor 2014 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 2014.

3.3.1. Exploitatierekening ( x 1.000)
Begroting

Rekening

Rekening

2014

2014

2013

Baten

157,89

157,89

176,2

Lasten

157,89

157,77

164,7

Exploitatieresultaat

0,0

0,2

-11,5

De rekening 2014 sluit met een positief resultaat van € 256,-.
Eerdere jaren geven het volgende beeld:
-

2013:
2012:
2011:
2010:
2009:

-

2008:
2007:
2006:
2005:

negatief resultaat van 11,5 duizend euro;
positief resultaat van 11,3 duizend euro;
positief resultaat van 7,7 duizend euro;
positief resultaat van 14,6 duizend euro;
nadelig resultaat van 26,7 duizend euro, voornamelijk door de activiteiten in het
kader van het 90-jarig bestaan;
positief resultaat van 28,0 duizend euro;
positief resultaat van 24,8 duizend euro;
positief resultaat van 8,7 duizend euro;
nadelig resultaat van 31,9 duizend euro.

Uitgaven.

De personele lasten zijn slechts € 2.315,- lager dan geraamd.
De bestuurskosten zijn circa € 1.665,- lager dan geraamd. Bij het uitgavenpatroon is wederom een
passende soberheid in acht genomen.
De post themabijeenkomsten is € 1.146,- lager dan geraamd.
De post informatievoorziening is € 2.892,- lager dan begroot.
De post administratiekosten is bijna € 17,- hoger dan geraamd.

VNG afdeling Utrecht - Jaarverslag en Jaarrekening 2014

Pagina 16

Inkomsten.

Bij de inkomsten kan worden opgemerkt dat de ontvangen bankrente (€ 2.237,-) aanzienlijk lager is
dan geraamd in verband met de lagere rentepercentages.

Balans per 31 december 2014

Bij de passiva staan gaat het met name om kosten op basis van de detacheringsovereenkomst met
betrekking tot de heer P. Bannink over het 3 e en 4e kwartaal van 2014 (€ 33.797,16) en
salariskosten met betrekking tot mevr. L. Geurtsen – van Schoonhoven over het 2e halfjaar van
2014 en de overhead 2014 (€ 31.236,90).

De reserve per 31 december 2014 bedraagt € 89.469,48. Dat is 50,6% van onze omzet 2014.
Eerdere jaren geven het volgende beeld:
-

De
De
De
De
De
De
De

reserve
reserve
reserve
reserve
reserve
reserve
reserve

2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

was
was
was
was
was
was
was

50,6% van de omzet;
60,9%;
53,0%;
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 de afgelopen jaren 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 2014 besloten akkoord te gaan
met het bestuursvoorstel de contributie op hetzelfde niveau te handhaven.
Tot slot is relevant te vermelden, dat er in totaliteit € 22.532,14 aan BTW is betaald door de VNG
afdeling Utrecht. Alle leden hebben daarvan medio januari 2014 een specifieke opgave ontvangen.
De gemeenten krijgen naar rato van de betaalde contributie dit bedrag terug via het BTWcompensatiefonds. De teruggaaf over 2014 bedroeg 15,5% van de door de gemeenten betaalde
contributie.
De teruggaaf over vorige jaren bedroeg:
-

2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

-

19,9% van de door de gemeenten betaalde contributie
14,3%
14,5%
12,5%
16,0%
11,9%
17,0%.
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4. Verklaring van de kascommissie.
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