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Voorwoord door Koos Janssen
Het jaar 2015 heeft veel gezichten. De verschillende gebeurtenissen over onze
landsgrenzen maken grote indruk op ons allen. Ik denk dan met name aan de
afschuwelijke aanslagen in Parijs, in januari en in november. Ook in Nederland
echoot de dreun hiervan nog na. Verder hield en houdt de gewapende strijd elders
in de wereld ons bezig. Nederland en andere Europese landen worden
geconfronteerd met een grote toestroom aan vluchtelingen. Naast de tragiek
daarvan, is er bewondering voor de wijze waarop diverse gemeenten en
gemeenschappen de komst van de vluchtelingen mogelijk maken en diverse
vormen van opvang realiseren. Ook Utrechtse gemeenten laten zich van hun beste
kant zien door opvanglocaties beschikbaar te stellen.
Ook in bestuurlijk opzicht is 2015 een bijzonder jaar. Daarbij denk ik bijvoorbeeld aan de
Statenverkiezingen in maart. De daaropvolgende coalitieonderhandelingen hebben geleid tot een
vernieuwd college van gedeputeerde staten, waarvan – opmerkelijk ! – alle leden ook bestuurlijke
ervaring bij gemeenten hebben. Het bestuur van de VNG afdeling Utrecht heeft het nieuwe college
van GS in het kader van nadere kennismaking tijdens bijzondere bijeenkomsten een aantal keren
ontmoet. Net als in 2011 heeft ons bestuur de leden van GS een podium geboden zich te presenteren
tijdens ons voorjaarscongres, ook om hun coalitieakkoord toe te lichten. Daarmee was het college,
indachtig dat akkoord, letterlijk ‘in verbinding’ met Utrechtse gemeentebestuurders. Dit congres werd
gehouden in Oudewater, de stad die in 2015 het 750-jarig bestaan vierde.
Op deze plaats breng ik graag in herinnering dat Piet van Elteren (voormalig gemeentesecretaris van
Nieuwegein) na een periode van ruim 13 jaar afscheid nam als secretaris-penningmeester van de
vereniging. Als dank voor zijn grote en langdurige inzet werd hij benoemd tot ere-bestuurslid. Zijn
functie in het bestuur is overgenomen door Astrid van de Klift, gemeentesecretaris van Veenendaal
en sinds mei 2012 lid van het bestuur. Het bestuur nam ook afscheid van Jan van Zanen,
burgemeester van Utrecht en sinds 2014 bestuurslid. In zijn vacature werd voorzien door de
benoeming van Paulus Jansen, wethouder van Utrecht. De laatste bestuursmutatie die ik noem is de
benoeming van Jeroen van Delden, gemeentesecretaris van IJsselstein.
In dit jaarverslag kunt u lezen dat de vereniging een veelheid van activiteiten en bijeenkomsten heeft
georganiseerd. Ik noemde al het voorjaarscongres. Ook het najaarscongres in Woudenberg wil ik op
deze plaats graag vermelden. Dit congres kende een recordaantal bezoekers en een goed inhoudelijk
programma. Ditmaal ging het over ‘bestuurlijk omdenken’; met een boeiende inleiding van Wim van
Dinten, en diverse leerzame bijdragen vanuit de praktijk. En wat te denken van het muzikale
optreden door twee jonge Syrische broers. Het zal velen ongetwijfeld bij blijven.
Inmiddels zit de vereniging in 2016 in het 97e jaar van haar bestaan. Ondanks die hoge leeftijd is zij
gelukkig nog springlevend.
Graag bied ik u dit jaarverslag aan en wens u veel genoegen met het lezen daarvan.

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 2015 bestond de vereniging dus 96 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 2015
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.
Een belangrijk onderdeel van de informatievoorziening wordt gevormd door onze digitale nieuwsbrief.
Enkele jaren geleden 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 vele tientallen geïnteresseerden, die zich ervoor hebben aangemeld. De nieuwsbrief
bevat onder meer wetenswaardigheden over diverse bijeenkomsten, activiteiten van de afdeling en
interviews. Zo werden in 2015 interviews geplaatst met onder meer de commissaris van de Koning,
Willibrord van Beek, over de relatie met de gemeenten na de verkiezingen. Maar ook met Marie-Rose
van Lieshout, de initiatiefneemster van het project KWIEK in Wijk bij Duurstede om 65-plussers
langer en beter op eigen kracht te laten functioneren. Ook waren er interviews met Piet van Elteren
over zijn loopbaan ter gelegenheid van zijn afscheid als gemeentesecretaris van Nieuwegein en
secretaris-penningmeester van het bestuur van onze afdeling, met Patrick van den Brink (de oudburgemeester van IJsselstein) over zijn functie van directeur-bestuurder van het Centrum voor
Criminaliteitspreventie en Veiligheid te Utrecht en met Mariette Pennarts over haar werk als
gedeputeerde en de contacten met de Utrechtse gemeenten.
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 2015 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 2015, te vinden in paragraaf 2.2.4.
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2. De VNG afdeling Utrecht, een actieve vereniging
2.1. Algemeen
De landelijke VNG heeft op 2 en 3 juni 2015 haar jaarcongres en algemene ledenvergadering
gehouden in de gemeente Apeldoorn.
Onze formele rol in de selectie en benoeming van leden in het
algemeen bestuur en in de beleidscommissies is enige jaren
geleden veranderd. Deze rol is overgenomen door een speciaal
daartoe ingestelde adviescommissie Governance. Deze doet nu
voordrachten voor de benoeming van de leden van het bestuur van
de vereniging en de beleidscommissies. Onze afdeling heeft nog
Eerste toespraak van Jan van
Zanen als VNG-voorzitter
foto: Pieter Magielsen/NFP

wel de mogelijkheid kandidaten voor het bestuur en de
beleidscommissies aan de adviescommissie aan te bevelen. Van
deze mogelijkheid hebben wij uiteraard ook in 2015 gebruik
gemaakt.

Eind 2015 waren 26 personen, afkomstig uit de provincie Utrecht, lid van het bestuur en de beleidsen subcommissies van de VNG, waaronder de landelijk voorzitter.

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 vrijwel altijd 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. De leden kunnen altijd onderwerpen onder de
aandacht van het bestuur brengen.

2.2.2. Vergaderingen
Tijdens het verslagjaar 2015 kwam het bestuur vijfmaal bijeen. Daarnaast werd voor de
voorbereidingen van de vergaderingen van het bestuur en de algemene ledenvergaderingen 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.
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2.2.3. Samenstelling
In het verslagjaar 2015 zijn er enkele wijzigingen geweest in de samenstelling van het bestuur.
De VNG afdeling Utrecht heeft in verband zijn benoeming tot voorzitter van de landelijke VNG in
juni afscheid genomen van het bestuurslid Jan van Zanen, de burgemeester van Utrecht. In het
bestuur is hij opgevolgd door Paulus Jansen, wethouder van Utrecht; hij werd formeel benoemd
tijdens de algemene ledenvergadering op 6 november 2015 te Woudenberg. Tijdens die
vergadering werd ook Jeroen van Delden, gemeentesecretaris van IJsselstein, benoe md tot
bestuurslid. Hij vervulde daarmee de vacature die was ontstaan na het vertrek van Piet van
Elteren, de bestuurlijk secretaris-penningmeester van het bestuur. Voor die laatste functie wees
het bestuur uit zijn midden Astrid van de Klift aan, zij maakt sinds mei 2012 al deel uit van het
bestuur.

De samenstelling van het bestuur en het secretariaat in 2015 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

Mevrouw drs. A.P.W. (Astrid) van de Klift
Lid van het bestuur sinds mei 2012; secretaris/penningmeester a.i.
van 1 april tot 18 september; m.i.v. 18 september
secretaris/penningmeester
Gemeentesecretaris van de gemeente Veenendaal
De heer H.C. (Hugo) van Amerongen;
Lid van het bestuur sinds november 2012;
Raadslid van de gemeente Lopik

De heer J.C. (Hans) Buijtelaar;
Lid van het bestuur sinds 2010;
Wethouder van de gemeente Amersfoort
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De heer J. (Jeroen) van Delden;
Lid van het bestuur sinds november 2015;
Gemeentesecretaris van IJsselstein

De heer drs. P.C.M. (Piet) van Elteren;
Secretaris/penningmeester van januari 2002 tot 1 april 2015;
Gemeentesecretaris van Nieuwegein.

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

De heer ir. P.F.C. (Paulus) Jansen;
Lid van het bestuur sinds november 2015;
Wethouder van de gemeente Utrecht

Mevrouw I. (Iris) de Liefde;
Lid van het bestuur sinds 2014;
Raadslid van de gemeente Vianen

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

De heer mr. J.H.C. (Jan) van Zanen;
Lid van het bestuur van 23 mei 2014 tot 1 juni 2015;
Burgemeester van de gemeente Utrecht
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Secretariaat VNG afdeling Utrecht in 2015:

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 2015
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 maandag 2 maart vond in het provinciehuis te
Utrecht het verkiezingsdebat in verband met de
Statenverkiezingen van maart plaats. Het debat was
georganiseerd door de VNG afdeling Utrecht in
samenwerking met de provincie Utrecht en werd
bijzonder goed bezocht.

Op woensdag 11 maart werd in de raadzaal van
het Stadshuis van Nieuwegein een bijeenkomst
gehouden in het kader van het visietraject van de
VNG ‘Gemeenten op weg naar 2020’.

Peter van der Geer (l), debatleider en Hans
Buijtelaar, wethouder Amersfoort en bestuurslid

Op maandag 30 maart werd in het Nieuwegein Business Centre de VNG Bestuurdersdag gehouden.
Pim Bannink en Liesbeth Geurtsen woonden deze dag bij.
Op woensdag 8 april werd in de raadzaal van het Stadshuis van Nieuwegein een symposium
gehouden ter gelegenheid van het afscheid van Piet van Elteren. De bijeenkomst was georganiseerd
door de VNG afdeling Utrecht in samenwerking met de gemeente Nieuwegein.

Voorzittter Koos Janssen aan het woord;
op de voorste rij (v.l.n.r.) Piet van
Elteren, Frans Backhuijs (burgemeester
Nieuwegein) en Maarten Schurink
(gemeentesecretaris Utrecht)

René Grotens, loco-secretaris en
directeur Bedrijfsvoering van de
gemeente Zeist

Piet van Elteren

Het periodiek overleg van de secretariaten van de provinciale VNG afdelingen werd op vrijdag 10
april gehouden in het gemeentehuis van Kapelle (provincie Zeeland). Pim Bannink en Liesbeth
Geurtsen woonden dit overleg bij.
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Op maandag 13 april woonden Liesbeth Geurtsen en Pim Bannink op uitnodiging van de VNG
afdeling Gelderland de ‘Dag van de Gelderse gemeenten’ bij, die werd ditmaal gehouden in de
gemeente Barneveld.
Op vrijdag 17 april vergaderde het bestuur in Doorn. Na een
welkomstwoord vertelde Frits Naafs, burgemeester van de
gemeente Utrechtse Heuvelrug, over actualiteiten in zijn
gemeente. De belangrijkste onderwerpen in deze vergadering
waren het voorjaarscongres op 22 mei te Oudewater, het
jaarverslag en de jaarrekening 2014, de mogelijke invulling
van de vacature Piet van Elteren, het afscheid van Piet van
Elteren, de voordracht voor de vacatures in het VNG-bestuur en de VNG–commissies, een eerste
gedachtenvorming over het najaarscongres op vrijdag 6 november in Woudenberg en de terugblik op
drie bijeenkomsten.
Het voorjaarscongres 2015 met als thema 'Provinciaal beleid in een nieuwe realiteit’ werd gehouden
op vrijdag 22 mei in de St. Franciscuskerk te Oudewater. Tijdens het congres werd het nieuwe
college van gedeputeerde staten van Utrecht een podium geboden voor nadere kennismaking en
toelichting op het coalitieakkoord “In Verbinding”.

Ontvangst van Willibrord van Beek door het
college van b. en w. van Oudewater

Op de eerste rij: Kees Jan de Vet, Pieter Verhoeve,
Willibrord van Beek, Annemieke Vermeulen (v.l.n.r.)

Opening door Annemieke
Vermeulen, vicevoorzitter
VNG afd. Utrecht,
burgemeester Leusden

Welkomstwoord door Pieter
Verhoeve, burgemeester
Oudewater.

De gedeputeerden Bart Krol, Jacqueline VerbeekNijhof, Mariëtte Pennarts-Pouw en Pim van den
Berg(v.l.n.r.)

VNG afdeling Utrecht - Jaarverslag en Jaarrekening 2015

Pagina 11

Korte stadswandeling in Oudewater

Gastsprekers Paul Bijleveld,
Paul Bijleveld en Henk
Broeders (v.l.n.r.)

Op woensdag 27 mei was er een ontmoeting van het college van gedeputeerde staten met het
bestuur, die plaats vond in Paushuize te Utrecht.
Op dinsdag 2 en woensdag 3 juni werd het VNG-congres, inclusief de algemene ledenvergadering,
gehouden in Apeldoorn. Liesbeth Geurtsen en Pim Bannink woonden beide congresdagen bij.
Liesbeth Geurtsen en Pim Bannink woonden op woensdag 10 juni – op uitnodiging van de VNG
afdeling Gelderland – een bezoek bij aan de Bank Nederlandse Gemeenten en de Tweede Kamer.
De regionale bijeenkomst ‘Trendverkenning landelijk gebied’ werd donderdag 18 juni gehouden in
de raadzaal van het gemeentehuis van Bunnik te Odijk. De bijeenkomst was georganiseerd door de
VNG afdeling Utrecht in samenwerking met de landelijke VNG. Rob Zakee, bestuurslid van de afdeling
en wethouder van Bunnik fungeerde als dagvoorzitter.

Wim Nieuwenhuizen,.
onderzoeksbureau Alterra

Edo Gies,
onderzoeksbureau
Alterra

Rob Zakee,
wethouder Bunnik,
bestuurslid en
dagvoorzitter

Menno Nagel,
wethouder
Bunschoten en lid
VNG-commissie
ruimte en wonen

Op vrijdag 19 juni vergaderde het bestuur in het nieuwe
stadskantoor van Utrecht. Na een welkomstwoord vertelde
burgemeester Jan van Zanen van de gemeente Utrecht over
actualiteiten in zijn gemeente waarbij uiteraard volop aandacht
werd geschonken aan de Tour de France. Op de agenda stond
onder meer een terugblik op voorjaarscongres van 22 mei te
Oudewater, een vooruitblik op het najaarscongres, een
algemene evaluatie van onze congressen en de terugblik op
twee bijeenkomsten. Tevens werd tijdens deze vergadering
afscheid genomen van het bestuurslid Jan van Zanen.
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Op zaterdag 27 juni nam het afdelingsbestuur in Loenen aan de
Vecht afscheid van Piet van Elteren (voormalig gemeentesecretaris
van Nieuwegein). Hij is ruim 13 jaar secretaris-penningmeester van
de vereniging geweest. Voorzitter Koos Janssen stond uitvoerig stil
bij zijn vertrek uit het bestuur. Als dank voor zijn grote en langdurige
inzet werd hij benoemd tot ere-bestuurslid. Piet van Elteren werd de
daarbij horende oorkonde en de A.C. Houtsma-trofee uitgereikt.

Op vrijdag 18 september vergaderde het bestuur in het oude
gemeentehuis van Breukelen. Na een welkomstwoord vertelde
burgemeester Marc Witteman van de gemeente Stichtse Vecht
over actualiteiten in zijn gemeente. Op de agenda stonden
onder meer de vacatures van de bestuurlijk secretaris en
penningmeester waarbij besloten werd Astrid van de Klift aan te
wijzen als secretaris-penningmeester. Verder werd gesproken
over het programma van het najaarscongres te Woudenberg, de
schenking van het archief van de VNG afdeling Utrecht over de periode 2009 – 2014 aan Het Utrechts
Archief en digitale archivering, het concept-vergaderschema 2016, de conceptbegroting 2016 en het
contributievoorstel, het overzicht van deelnemers aan de voor- en najaarscongressen en komende
bijeenkomsten.
Op donderdag 24 september woonde Pim Bannink ’s avonds een bijzondere bijeenkomst van de
VNG in Utrecht bij in verband met de vluchtelingenproblematiek.
Het periodiek overleg van de secretariaten van de provinciale VNG afdelingen werd op vrijdag 2
oktober gehouden bij de landelijke VNG te Den Haag. Pim Bannink en Liesbeth Geurtsen woonden
dit overleg bij.
Op dinsdag 6 oktober was er een tweede ontmoeting van het college van gedeputeerde staten met
het bestuur, die plaats vond in Fort bij Vechten te Bunnik.
Op vrijdag 30 oktober vergaderde het bestuur in Utrecht in het gebouw van Het Utrechts Archief.
Na het welkomstwoord van de heer Kaj van Vliet, rijksarchivaris tevens gemeentearchivaris en
afdelingshoofd Inspectie & Collectiebeheer, volgde de schenking van het archief van de VNG afdeling
Utrecht over de periode 2010 – 2014. Vervolgens was er een presentatie door de heer van Vliet over
digitale archivering en het e-depot. Op de agenda van de bestuursvergadering stond de voordracht
aan de adviescommissie ten aanzien van kandidaten voor diverse commissies van de VNG, de stand
van zaken rond het najaarscongres 2015, een terugblik op de informele bijeenkomst van GS met het
bestuur van de afdeling, de vluchtelingenproblematiek en komende bijeenkomsten.

Ondertekening van de schenkingsacte door Kaj van Vliet, rijksarchivaris
tevens gemeentearchivaris en afdelingshoofd Inspectie &
Collectiebeheer, en Annemieke Vermeulen, vicevoorzitter VNG afd.
Utrecht. Op de achtergrond Jacques Lemmink, archivaris gemeente
Nieuwegein.

Het Utrechts Archief te Utrecht
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Het najaarscongres van de VNG afdeling Utrecht, waarvan het plenaire deel in het teken stond van
‘bestuurlijk omdenken’ werd op vrijdag 6 november gehouden in de Heigraaf te Woudenberg.

Plenaire deel najaarscongres

Philip van Veller,
directiesecretaris VNG

Jantine Kriens,
voorzitter directieraad
VNG

Opening door Koos
Janssen, voorzitter VNG
afd. Utrecht,
burgemeester Zeist

Wim van Dinten, Sezen
Academy te Wijk bij
Duurstede

Welkomstwoord door Titia Cnossen,
burgemeester Woudenberg

Voorstelrondje van de sprekers ‘op de zeepkist’:
(v.l.n.r.) Frits Naafs, burgemeester Utrechtse
Heuvelrug; Martijn Kraa, bestuurslid/secretaris
buurkracht Alandsbeek; Jan Dirk Pruim, griffier Almere;
Jan Overweg, wethouder Leusden en Simone van der
Marck, gemeentesecretaris Woudenberg.

gitaaroptreden van twee Syrische
vluchtelingen uit een asielzoekerscentrum in
Almere

Middagprogramma: wandeling
Henschotermeer.
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Op woensdag 18 november woonde Pim Bannink op uitnodiging van de Vereniging van Limburgse
Gemeenten de Limburgse Bestuurdersdag te Sittard bij.
Op woensdag 25 november was Pim Bannink aanwezig bij een bijeenkomst in het provinciehuis te
Utrecht over ruimtelijke ontwikkeling.
Op maandag 30 november vond in de Jaarbeurs te Utrecht de Bestuurdersdag van de VNG
plaats. Later op de dag werd daar ook een Buitengewone Algemene Ledenvergader ing van de
VNG gehouden. Liesbeth Geurtsen en Pim Bannink waren bij beide bijeenkomsten aanwezig.
Op vrijdag 11 december werd door het bestuur vergaderd
in het gemeentehuis van Rhenen. Na een welkomstwoord gaf
burgemeester Hans van der Pas een toelichting op actuele
onderwerpen in zijn gemeente. Op de agenda stond onder
meer de terugblik op het najaarscongres 2015, de opzet en
organisatie van de voor- en najaarscongressen, de
bespreking van het thema en de voorbereiding op
voorjaarscongres op vrijdag 27 mei in Wijk bij Duurstede, de
deelname
van
fractie-ondersteuners
aan
vooren
najaarscongressen, de invulling van volgende bijeenkomsten
van het college van GS met het bestuur van de afdeling en de bespreking van komende bijeenkomsten.
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3. Financiële verantwoording
3.1. Algemeen
Tegelijkertijd met dit jaarverslag bieden wij u de jaarrekening over het boekjaar 2015 aan.
De kascommissie bestaat uit Robert Seisener, raadslid van de gemeente De Ronde Venen, en Pieter
Bonthuis, gemeentesecretaris van Rhenen. De leden van de kascommissie zijn benoemd door de
algemene ledenvergaderingen van 22 mei 2015 te Oudewater.
De kascommissie heeft de rekening op 29 maart 2016 gecontroleerd en goed bevonden. De
verklaring van de kascommissie treft u aan als punt 4 van dit verslag.
De jaarrekening 2015 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 2015 goed te keuren. Wij
stellen u tegelijkertijd voor het bestuur en de penningmeester te déchargeren 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 2015
Rekening van Baten en Lasten 2015
Uitgaven

Personele en
apparaatskosten

Bestuurskosten

(Thema) bijeenkomsten

Informatievoorziening

Administratiekosten

Onvoorzien/Resultaat

Begroting

Rekening

2015

Begroting

Rekening

2015

2015

2015

142.231,00 144.420,60 Contributie

145.610,00

145.611,00

3.000,00

1.502,52

9.045,00

9.054,00

157.655,00

156.167,52

8.500,00

10.000,00

Inkomsten

6.619,35 Bankrente/deposito

15.403,64 Bijdrage VNG

6.000,00

2.266,21

200,00

233,07

-9.276,00 -12.775,35

157.655,00 156.167,52
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Balans per 31 december 2015
Activa
Bank lopende rekening

Passiva
388,12

Nog te ontvangen:

Rentes

Nog te betalen:
Gemeente Nieuwegein

29.777,05

Gemeente Veenendaal

16.888,74

754,81

Deposito´s:

Reserve
47.216,99 (Zie mutaties)

76.694,13

75.000,00

123.359,92

Reserve 31/12/2014

123.359,92

89.469,48

Onttrekking:
Resultaat 2015
Reserve 31/12/2015

-12.775,35
76.694,13

De penningmeester,
Mevr. drs. A.P.W. van de Klift
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3.3. Toelichting jaarrekening 2015
Met deze jaarrekening legt het bestuur financiële verantwoording af voor het afgelopen jaar. De
rekening biedt zicht op de realisering van de voor 2015 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 2015.

3.3.1. Exploitatierekening
Begroting

Rekening

Rekening

2015

2015

2014

Baten

157.655

156.167

157.778

Lasten

166.931

168.942

157.522

-9.276

-12.775

255

Exploitatieresultaat

De rekening 2015 sluit met een negatief resultaat van € 12.775,-.
Eerdere jaren geven het volgende beeld:
-

2014:
2013:
2012:
2011:
2010:
2009:

-

2008:
2007:
2006:
2005:

positief resultaat van 0,2 duizend euro;
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;
negatief 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;
negatief resultaat van 31,9 duizend euro.

Uitgaven.

De personele lasten zijn € 2.189,- hoger dan geraamd. Dit heeft te maken met een grotere inzet van
de webredacteur alsmede een ambtsjubileum.
De bestuurskosten zijn € 1.880,- lager dan geraamd. Bij het uitgavenpatroon is wederom een
passende soberheid in acht genomen.
De post themabijeenkomsten is € 6.728,- hoger dan geraamd. Dit heeft te maken met een aantal –
in de begroting reeds aangekondigde – extra bijeenkomsten zoals het verkiezingsdebat en het
symposium ter gelegenheid van het afscheid van Piet van Elteren als secretaris-penningmeester van
het bestuur. Daarnaast zijn de prijzen van diverse faciliteiten en voorzieningen hoger dan voorheen.
De post informatievoorziening is € 3.734,- lager dan begroot. Dit heeft te maken met het feit dat er
geen kostbare aanpassingen aan de website zijn uitgevoerd.
De post administratiekosten is € 33,- hoger dan geraamd.
Voorts was er negatief resultaat begroot van € 9.276,-.
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Inkomsten.

Bij de inkomsten kan worden opgemerkt dat de ontvangen bankrente (€ 1.502,-) nagenoeg de helft
lager is dan geraamd in verband met de aanzienlijk lagere rentepercentages.

Balans per 31 december 2015

Bij de passiva staan gaat het met name om kosten op basis van de detacheringsovereenkomst met
betrekking tot de heer P.W. Bannink over het 4 e kwartaal van 2015 (€ 16.888,74) en
salariskosten met betrekking tot mevr. L. Geurtsen–van Schoonhoven over het 2 e halfjaar van
2015 en de overhead 2015 (€ 29.777,05).

De reserve per 31 december 2015 bedraagt € 76.694,13. Dat is 48,7% van onze inkomsten 2015.
Eerdere jaren geven het volgende beeld:
-

De
De
De
De
De
De
De
De

reserve
reserve
reserve
reserve
reserve
reserve
reserve
reserve

2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

was
was
was
was
was
was
was
was

56,7% van de inkomsten;
50,6%;
60,9%;
53,0%;
48,4%;
39,4%;
56,6% en
44,8%.

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
inkomsten, daarmee rekening zal worden gehouden bij de vaststelling van de hoogte van de
contributie. Zoals bekend heeft de algemene ledenvergadering van november 2015 besloten akkoord
te gaan met het bestuursvoorstel de contributie op hetzelfde niveau te handhaven.
Tot slot is relevant te vermelden, dat er in totaliteit € 30.390,- aan BTW is betaald door de VNG
afdeling Utrecht. Alle leden hebben daarvan in januari 2016 een specifieke opgave ontvangen. De
gemeenten krijgen naar rato van de betaalde contributie dit bedrag terug via het BTWcompensatiefonds. De teruggaaf over 2015 bedroeg 20,9% van de door de gemeenten betaalde
contributie.
De teruggaaf over vorige jaren bedroeg:
-

2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

-

15,5% van de door de gemeenten betaalde contributie
19,9%
14,3%
14,5%
12,5%
16,0%
11,9%
17,0%.
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4. Verklaring van de kascommissie.

VNG afdeling Utrecht - Jaarverslag en Jaarrekening 2015

Pagina 22

