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Voorwoord door Maarten Divendal 

 

Omzien, maar vooral vooruitkijken 

In deze periode het voorwoord schrijven bij een jaarverslag heeft op zich iets vreemds in zich. Het is 

mei 2018 als ik dit schrijf, de jaarvergadering vindt plaats op 1 juni. Het jaarverslag zelf gaat over 

2017. Eerlijk gezegd denk ik dat bijna iedereen die in een gemeente actief is, als ambtenaar, raadslid 

of (toekomstige) bestuurder, vooral met de – nabije – toekomst bezig is. Een enkeling zal binnen de 

gemeente bezig zijn met het gereedmaken van de jaarrekening ten behoeve van de gemeenteraad. 

Binnen de provincie Utrecht zijn er op dit moment slechts een aantal gemeenten waar de nieuwe 

colleges van burgemeester en wethouders reeds zijn gevormd. Omgekeerd vinden er op dit moment 

dus nog in héél veel gemeenten coalitiebesprekingen plaats. De meeste nieuwe raden zijn hun 

inwerkperiode aan het afronden en wachten op de 'nieuwe colleges' om echt van start te kunnen 

gaan. 

Dat er altijd gelukkig ook sprake is van continuïteit van bestuur is terug te zien in de activiteiten en 

bijeenkomsten van de VNG afdeling Utrecht in 2017. Onze  afdeling is op de eerste plaats een 

netwerkorganisatie. Dat netwerken is geen doel op zich, maar gaat hand-in-hand met actuele 

inhoudelijke thema's. Vanzelfsprekend hadden die in 2017 voor een groot deel te maken met de 

voorbereidingen op de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart jongstleden.  

Dit kwam tot uitdrukking bij onze eigen bijeenkomsten of betrokkenheid bij die van andere 

organisaties over onderwerpen als 'de ruimtelijke kwaliteit', 'de Omgevingswet', 'de Staat van 

Utrecht', 'Formeren, zo kan het ook' of 'Lokaal samenspel in verandering'.  

Ons voorjaarscongres in Bunschoten ging specifiek in op de positie van raadsleden, mede ter 

voorbereiding op de verkiezingen van dit jaar.  Ons najaarscongres hebben we 'ingeleverd' om aan te 

kunnen sluiten bij de landelijke 'Dag van de lokale democratie' die in Nieuwegein werd gehouden. In 

plaats daarvan organiseerden wij een geslaagde brede netwerkbijeenkomst. 

Een aantal van deze genoemde activiteiten maakte onderdeel uit van een programma dat begin 2018 

werd vervolgd, waarmee meer dan andere jaren het jaarverslag als relevante periode niets meer is 

dan een administratieve periode. 

In 2017 hebben we in een vroeg stadium bedacht om heel snel ná de raadsverkiezingen een podium 

te bieden aan en voor allerlei samenwerkingsverbanden, gemeenschappelijke regelingen, 

verenigingen en organisaties die zich willen presenteren aan de nieuwe gemeenteraden. Veel van het 

voorbereidende werk vond al in 2017 plaats. Het is tegelijk een andere manier om inhoud te geven 

aan de rol die wij als VNG Utrecht als netwerkorganisatie kunnen spelen.  

Dergelijke activiteiten stimuleren ons als bestuur te blijven zoeken naar verschillende manieren om 

de komende periode aan actuele zaken aandacht te kunnen geven. Denk bijvoorbeeld aan de relatie 

van de gemeente met de provincie met het oog op de statenverkiezingen en ons 100 jarig jubileum, 

beide in 2019. 

Al is dit jaarverslag een terugblik, de VNG afdeling Utrecht kijkt toch vooral vooruit! 
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Maarten Divendal 

Voorzitter VNG afdeling Utrecht 

1 . De VNG afdeling Utrecht, bijna 100 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 2017 bestond de vereniging dus 98 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 

en te houden. 

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 2017 

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 faciliteren 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 ander belangrijk onderdeel van de informatievoorziening is onze digitale nieuwsbrief die 

maandelijks wordt 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 voor de nieuwsbrief hebben 

aangemeld. De nieuwsbrief bevat onder meer wetenswaardigheden over diverse bijeenkomsten, 

activiteiten van de afdeling en interviews. Zo werden in 2017 interviews geplaatst met Annemieke 

Vermeulen (burgemeester van Zutphen, voorheen van Leusden en oud-(vice)-voorzitter van de 

afdeling), Petra Doornenbal (burgemeester van Renswoude, vice-voorzitter van de afdeling), Simone 

van der Marck (gemeentesecretaris van Woudenberg en bestuurslid van de afdeling), John Bijl 

(directeur van het Periklesinstituut en columnist van Binnenlands Bestuur) en Marieke Overduin 

(wethouder van Veenendaal en namens het bestuur van de afdeling lid van de NUZO Raad). Deze 

interviews werden uiteraard ook op onze site geplaatst. 

Andere regelmatig terugkerende onderwerpen in de nieuwsbrief waren onder meer 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 2017 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 2017, te vinden in paragraaf 2.2.4.  

 

2. De VNG afdeling Utrecht, een actieve vereniging 
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2.1.  Algemeen 

 

Voor de selectie en benoeming van leden in het algemeen bestuur en in de beleidscommissies van de 

landelijke VNG fungeert een speciaal daartoe ingestelde adviescommissie Governance. Deze doet 

voordrachten voor de benoeming van de leden van het bestuur van de vereniging en de 

beleidscommissies. Het bestuur van de afdeling heeft nog wel de mogelijkheid kandidaten voor het 

landelijk bestuur en de beleidscommissies aan de adviescommissie aan te bevelen. Van deze 

mogelijkheid hebben wij uiteraard ook in 2017 gebruik gemaakt.  

Eind 2017 waren 22 personen afkomstig uit de provincie Utrecht lid van het bestuur, de beleids- en 

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 is vrijwel 

altijd een vertegenwoordiger van de directie 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 voortdurend onderwerpen onder de 

aandacht van het bestuur brengen. 

 

2.2.2. Vergaderingen  

Tijdens het verslagjaar 2017 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.  

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 2017 zijn er enkele wijzigingen geweest in de samenstelling van het bestuur. 

Tijdens de algemene ledenvergadering op 21 mei te Bunschoten werden drie nieuwe bestuursleden 

benoemd, te weten Simone van der Marck (gemeentesecretaris van Woudenberg in de vacature die 

ontstond na het vertrek van Jeroen van Delden), Petra Doornenbal (burgemeester van Renswoude in 

de vacature van Annemieke Vermeulen) en Jorrit Eijbersen (wethouder van Bunnik (in de vacature 

van Rob Zakee). 

De samenstelling van het bestuur en het secretariaat in 2017  
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De heer M. (Maarten) Divendal; 

Lid van het bestuur sinds 11 november 2016 en per 16 december 2016 

voorzitter; 

Burgemeester van de gemeente De Ronde Venen 

 

 

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 2015 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 R. (Rick) Beukers; 

Lid van het bestuur sinds 11 november 2016; 

Raadslid van de gemeente Bunschoten 

 

 

De heer J.C. (Hans) Buijtelaar; 

Lid van het bestuur sinds 2010; 

Wethouder van de gemeente Amersfoort 

 

Mevrouw drs. M.A.C. (Marcella) van Esterik; 

Lid van het bestuur sinds mei 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 

 

De heer J. (Jorrit) Eijbersen; 

Lid van het bestuur sinds mei 2017; 

Wethouder van de gemeente Bunnik 

 

 

Mevrouw P. (Petra) Doornenbal; 

Lid van het bestuur sinds mei 2017; 

Vicevoorzitter sinds juni 2017; 

Burgemeester van de gemeente Renswoude 
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Mevrouw S. (Simone) van der Marck; 

Lid van het bestuur sinds mei 2017; 

Gemeentesecretaris van de gemeente Woudenberg 

 

Secretariaat VNG afdeling Utrecht in 2017:  

 

 

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 2017 

 

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 vrijdag 10 februari vergaderde het bestuur in de gemeente De Ronde Venen. 

 

Pim Bannink vertegenwoordigde op donderdag 9 maart de VNG afdeling Utrecht bij de 

vergadering in het UMC van de Programmacommissie van het Netwerk Utrecht Zorg voor 

Ouderen (NUZO). 

 

Op dinsdag 14 maart nam Pim Bannink deel aan het overleg van de commissie die de agenda’s 

voorbereidt van het overleg van de twaalf voorzitters van de provinciale afdelingen met de 

voorzitter en de algemeen directeur van de VNG; tijdens datzelfde overleg gebeurt dat ook met 

de agenda van overleg van de twaalf ambtelijk secretarissen van de provinciale afdelingen. 

 

In Asperen (gemeente Lingewaal) vond op vrijdag 24 maart het overleg van de twaalf 

ambtelijk secretarissen van de provinciale afdelingen plaats. Daarbij was ook een aantal 

medewerkers van de landelijke VNG aanwezig. Liesbeth Geurtsen en Pim Bannink waren hierbij 

aanwezig. 

 

Op donderdag 30 maart waren Liesbeth Geurtsen en Pim Bannink aanwezig de lancering van 

‘De Staat van Utrecht’; deze vond plaats in het gebouw van het RIVM te De Bilt. 

 

Het bestuur vergaderde op vrijdag 31 maart in de gemeente Woudenberg. Na een welkomstwoord 

van burgemeester Titia Cnossen, vertelde deze vervolgens over actualiteiten in haar gemeente. 

Na de vergadering was er een levendige discussie met een aantal Woudenbergse raadsleden en 

de griffier. 

 

Op maandag 10 april woonde Pim Bannink de ‘Dag van de Gelderse Gemeenten’ bij die ditmaal 

werd gehouden in ’s Heerenbergh (gemeente Montferland). 

 

‘De dag van de ruimtelijke kwaliteit’ werd op donderdag 13 april in het provinciehuis te 

Utrecht. Pim Bannink was namens de afdeling aanwezig. 

 

Op maandag 6 mei woonde Pim Bannink in Nijmegen het afscheid bij van de ambtelijk 

secretaris van de VNG afdeling Gelderland. 

 

Het voorjaarscongres van de afdeling werd vrijdag 19 mei gehouden in de gemeente 

Bunschoten en wel op een bijzondere locatie te weten het stadion van de voetbalvereniging SV 

Spakenburg. Het plenaire deel van het Voorjaarscongres had als titel meegekregen ‘Raadslid in 

de schijnwerper – op weg naar de verkiezingen in 2018’. Als spreker fungeerde John Bijl, 

directeur van het Rotterdamse Periklesinstituut en columnist van Binnenlands Bestuur. Na de 

pauze konden de deelnemers een workshop volgen. Zo was er de workshop ‘de rollen van het 

raadslid’ die werd verzorgd door Gerben Karssenberg, gemeentesecretaris van Wijk bij Duurstede 

en raadslid in Arnhem. Frank Speel, programmamanager Lokale Democratie in Beweging en Anne 

Jet Plat, senior beleidsmedewerker Politieke Ambtsdragers bij het ministerie van BZK, tekenden 

voor de workshop ‘De raad in spagaat – over nieuw samenspel tussen politieke ambtsdragers’. 

Daarnaast was er de workshop ‘Staat van Utrecht’ gegeven door Jeannine van Bree, projectleider 

Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU).  

 

Op donderdag 1 juni vertegenwoordigde Pim Bannink de VNG afdeling Utrecht bij de 

vergadering in het UMC van de Programmacommissie van het Netwerk Utrecht Zorg voor 

Ouderen (NUZO). 

 

http://www.vngutrecht.nl/terugblik.html
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Eveneens op donderdag 1 juni werd in de raadzaal in het Stadshuis van Nieuwegein een 

informatieve bijeenkomst gehouden over de Staat van Utrecht met een bijdrage van Jeannine 

van Bree van de Natuur- en Milieufederatie Utrecht. 

 

Goes was de gastgemeente voor het VNG-congres op dinsdag 13 en woensdag 14 juni. 

Liesbeth Geurtsen en Pim Bannink woonden beide congresdagen bij. 

 

De gemeente Montfoort was op vrijdag 30 juni gastgemeente voor de bestuursvergadering. Na 

een welkomstwoord van burgemeester Petra van Hartskamp, vertelde deze over een aantal 

actuele onderwerpen in haar gemeente. Na de vergadering was er een goed gesprek met een 

aantal raadsleden en de griffier. 

 

Op maandag 4 september woonde Pim Bannink het afscheid bij van de burgemeester van 

Bunnik, Hans Martijn Ostendorp. 

 

De Vereniging van Friese Gemeenten vierde maandag 11 september haar 100-jarig bestaan 

met een grote bijeenkomst in Leeuwarden. Pim Bannink was daarbij aanwezig. 

 

Op donderdag 28 september vergaderde de Programmacommissie van het Netwerk Utrecht 

Zorg voor Ouderen (NUZO); Pim Bannink vertegenwoordigde de VNG afdeling Utrecht. 

 

Vrijdag 6 oktober vergaderde het bestuur in de raadzaal van de gemeente Vianen. Nadat 

burgemeester Wim Groeneweg iedereen welkom geheten had, vertelde hij over een aantal 

actuele onderwerpen in de gemeente Vianen. Aansluitend werd er gesproken met een aantal 

raadsleden. 

 

Op vrijdag 13 oktober woonde Pim Bannink de finale bij van ‘The Battle of Concepts’, een 

initiatief van het ministerie van BZK waar jongeren ideeën konden presenteren om meer 

jongeren bij gemeentepolitiek te betrekken. 

 

Het overleg van de secretariaten van de twaalf provinciale afdelingen van de VNG werd 

gehouden op donderdag 16 november in Den Haag. Namens de afdeling Utrecht was Pim 

Bannink aanwezig. 

 

Op vrijdag 17 november werd in Nieuwegein de ‘Dag van de lokale democratie’ gehouden. Een 

activiteit van het ministerie van BZK, de VNG en een aantal beroepsorganisaties zoals de VGS en 

de VvG. Pim Bannink woonde deze dag bij. 

 

Liesbeth Geurtsen en Pim Bannink waren op woensdag 22 november aanwezig bij de 

Limburgse Bestuurdersdag in Ittervoort (gemeente Leudal). 

 

Op donderdag 23 november woonde Pim Bannink de Utrechtse Omgevingswetdag bij; deze 

werd gehouden in het provinciehuis. De VNG afdeling Utrecht was nauw betrokken bij de 

voorbereidingen. 

 

De bijeenkomst Oog voor Ouderenzorg, die op donderdag 30 november werd gehouden in 

Veenendaal, was georganiseerd door met het NUZO (Netwerk Utrecht Zorg Ouderen) en de VNG 

afdeling Utrecht. Liesbeth Geurtsen en Pim Bannink woonden deze bijeenkomst bij. Er waren 

onder meer bijdragen van Marieke Overduin, wethouder van de gemeente Veenendaal en 

namens de VNG afdeling Utrecht lid van de NUZO Raad en Hans Nijhof, wethouder van de 

gemeente Utrechtse Heuvelrug.  

 

De Buitengewone algemene ledenvergadering van de VNG en de Bestuurdersdag, die gehouden 

werden op vrijdag 1 december te Nieuwegein, werd bijgewoond door Pim Bannink. 

 

De VNG afdeling Utrecht en het landelijke programma ‘Lokale Democratie in Beweging’ 

(ministerie BZK en VNG) organiseerden woensdag 6 december in de raadzaal van het stadhuis 

van IJsselstein de bijeenkomst ‘Formeren, zo kan het ook!’ over alternatieve vormen van 
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formeren. Er waren bijdragen van Patrick van Domburg (burgemeester van IJsselstein), 

avondvoorzitter Frank Speel (programmamanager ‘Lokale Democratie in Beweging’), Hans 

Alberse (trainer ‘versterken lokale democratie’, oud-burgemeester, wethouder en raadslid), 

Yolanda Adel (Raad voor het openbaar bestuur) en ‘veranderarchitect’ Rob van der Eyden 

(Sociocratisch Centrum en de werkgroep Anders Formeren van Code Oranje). 

 

Op woensdag 13 december werd de inspiratiebijeenkomst ‘Lokaal samenspel in verandering’ 

gehouden in de raadzaal van het Stadshuis in Nieuwegein. De organisatie van dit eerste deel van 

een tweeluik over vernieuwing van de lokale democratie en overheidsparticipatie was in handen 

van de VNG afdeling Utrecht, in samenwerking met Movisie en Zorgbelang Gelderland/Utrecht. 

Tijdens de bijeenkomst, die werd voorgezeten door Saskia van Grinsven (senior adviseur van 

Movisie) werd het woord gevoerd door Wim Groeneweg (burgemeester van Vianen), Daan de 

Bruijn (adviseur Actief Burgerschap en Cliëntenparticipatie van Movisie), Astrid van de Klift 

(gemeentesecretaris van Veenendaal en secretaris-penningmeester van de afdeling) en Walter 

Hooghiemstra (griffier Utrechtse Heuvelrug). 

 

Het bestuur vergaderde op vrijdag 15 december in ‘De Veldkeuken’, het koetshuis van 

landgoed Nieuw Amelisweerd te Bunnik. Omdat het op vrijdag 17 november geplande 

najaarscongres niet was doorgegaan, vond eveneens in ‘De Veldkeuken’ een brede 

netwerkbijeenkomst plaats. Tijdens deze bijeenkomst werd niet alleen de algemene 

ledenvergadering gehouden, waarin onder meer de begroting 2018 werd vastgesteld, maar 

verzorgde Vincent Bijlo ook een optreden. 

 

 

 

 

http://www.lokaledemocratieinbeweging.nl/
http://www.sociocratie.nl/
http://democraticchallenge.nl/code-oranje/
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3. Financiële verantwoording 

 

3.1. Algemeen 

 

Tegelijkertijd met dit jaarverslag bieden wij u de jaarrekening over het boekjaar 2017 aan. 

De kascommissie bestond 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 ledenvergadering van 27 mei 2017 te Wijk bij Duurstede. Robert Seisener is echter bij de 

gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 niet herkozen en dientengevolge ook geen lid meer 

van de kascommissie. 

De kascommissie heeft de rekening op 16 mei 2018 gecontroleerd en goed bevonden. De verklaring 

van de kascommissie treft u aan als punt 4 van dit verslag. 

De jaarrekening 2017 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 2017 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 2017 

  

Uitgaven Begroting Rekening Inkomsten Begroting Rekening 

            

  2017 2017   2017 2017 

Personele en 
apparaatskosten 146.526,00 145.580,73 Contributie 162.157,00 162.157,00 

      
 

    

Bestuurskosten 8.500,00 4.421,93 Bankrente/deposito 0,00 244,27 

      
 

    

(Thema) bijeenkomsten 13.500,00 6.822,46 Bijdrage VNG 9.045,00 9.045,00 

      
 

    

Informatievoorziening 6.000,00 2.268,69 Overig 0,00 0,00 

      
 

    

Administratiekosten 200,00 315,52 
 

    

      
 

    

Onvoorzien     
 

    

      
 

    

Resultaat -3.524,00 12.036,94 
 

    

      
 

    

  171.202,00 171.446,27   171.202,00 171.446,27 

      

      

  
Balans per 31 december 2017 

 Activa     Passiva     

Bank lopende rekening     Nog te betalen:     

48.36.73.900   1.175,30 Gemeente Nieuwegein   30.567,19 

Nog te ontvangen   1.038,90 Overigen:   21.313,50 

    
 

      

            

Rente´s   64,36       

Deposito´s:     Reserve     

62.09.62.844   60.509,76 (Zie mutaties)   85.907,63 

43.48.89.938   75.000,00       

            

  
137.788,32 

  
137.788,32 

      

            
   Reserve 31/12/2016   73.870,69 
   Toevoeging 

 
  

   Resultaat 2017 
 

12.036,94 
   Reserve 31/12/2017   85.907,63 
   

      

   
De penningmeester 

  

   

Drs. A.P.W. van de 
Klift 
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3.3. Toelichting jaarrekening 2017 

 

Met deze jaarrekening legt het bestuur financiële verantwoording af voor het afgelopen jaar. De 

rekening biedt zicht op de realisering van de voor 2017 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 2017. 

 

3.3.1. Exploitatierekening  

 Begroting Rekening Rekening 

 2017 2017 2016 

Baten 171.202 171.446 155.636 

Lasten 167.678 159.409 158.460 

Exploitatieresultaat - 3.524 12.037 -2.824 

 

De rekening 2017 sluit met een positief resultaat van € 12.063,94.  

Eerdere jaren geven het volgende beeld: 

- 2016: negatief resultaat van 2,8 duizend euro; 

- 2015: negatief resultaat van 12,8 duizend euro; 

- 2014: negatief resultaat van 0,2 duizend euro; 

- 2013: negatief resultaat van 11,5 duizend euro; 

- 2012: positief resultaat van 11,3 duizend euro; 

- 2011: positief resultaat van 7,7 duizend euro; 

- 2010: positief resultaat van 14,6 duizend euro; 

- 2009: nadelig resultaat van 26,7 duizend euro, (m.n. i.v.m. het 90-jarig bestaan); 

- 2008: positief resultaat van 28,0 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.  

 

Uitgaven. 

 

De personele lasten zijn slechts € 945,- lager dan geraamd.  

De bestuurskosten zijn circa € 4.079,- lager dan geraamd. Bij het uitgavenpatroon is wederom een 

passende soberheid in acht genomen.  

De post themabijeenkomsten is € 6.678,- lager dan geraamd. Dit komt onder meer door de 

samenwerking met en cofinanciering van het programma ‘Lokale democratie in beweging’ van het 

ministerie van BZK en de beperkte uitgaven voor wat betreft accommodaties. Daarnaast is er geen 

najaarscongres gehouden. 

De post informatievoorziening is € 3.732,- lager dan begroot. Dit komt vooral door het feit dat de 

vernieuwing van de website is uitgesteld. 

De post administratiekosten is bijna € 115,- hoger dan geraamd. 
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Inkomsten. 

 

Er zijn geen vermeldenswaardige bijzonderheden.  

 

Balans per 31 december 2017 

 

De reserve per 31 december 2017 bedraagt € 85.907,63 . Dat is 50,1% van onze omzet 2017.  

Eerdere jaren geven het volgende beeld: 

- De reserve 2016 was 47,1% van de omzet 

- De reserve 2015 was 48,7%; 

- De reserve 2014 was 56,7%; 

- De reserve 2013 was 50,6%; 

- De reserve 2012 was 60,9%; 

- De reserve 2011 was 53,0%; 

- De reserve 2010 was 48,4%;  

- De reserve 2009 was 39,4%; 

- De reserve 2008 was 56,6% en 

- De reserve 2007 was 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 

omzet, daarmee rekening zal worden gehouden bij de vaststelling van de hoogte van de contributie. 

Zoals bekend heeft de algemene ledenvergadering van november 2017 besloten akkoord te gaan 

met het bestuursvoorstel de contributie voor 2017 te verhogen en vast te stellen op € 0,15 per 

inwoner, met een maximum van 150.000 inwoners. 

Tot slot is relevant te vermelden, dat er in totaliteit € 28.935,- aan BTW is betaald door de VNG 

afdeling Utrecht. Alle leden hebben daarvan in maart 2018 een specifieke opgave ontvangen. De 

gemeenten krijgen naar rato van de betaalde contributie dit bedrag terug via het BTW-

compensatiefonds. De teruggaaf over 2017 bedroeg 17,8% van de door de gemeenten betaalde 

contributie.  

De teruggaaf over vorige jaren bedroeg: 

- 2016 - 15,6% van de door de gemeenten betaalde contributie 

- 2015 - 20,9%  

- 2014 - 15,5% 

- 2013  - 19,9%  

- 2012 - 14,3% 

- 2011 - 14,5% 

- 2010 - 12,5% 

- 2009 - 16,0% 

- 2008  - 11,9% 

- 2007 - 17,0%. 
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Informatie jaarverslag 2017 over contributie enz. en verloop reserve.  

Jaar 

begroting 

Inkomsten uit 

contributie in € 

Aanpassing 

contributie 

in % 

Contributie per 

inwoner in € 

Percentage van de 

contributie, dat 

gemeenten via het 

BTW-

compensatiefonds 

terug ontvingen. 

Resultaat 

rekening in € 

Reserve in 

percentage 

van de omzet 

Verloop van de 

reserve in € 

2005  0,0 0,1000  ** n.v.t.  - 31.900  32.194 

2006  134.282 +40,0  * 0,1400  - 20,0 %  ****  + 8.700  40.894 

2007  136.913 +  1,8  0,1425   - 17,0 %  + 24.800  44,8 % 65.791  

2008  152.329 +  1,87  0,1452  **  - 11,9 %  + 28.000  56,6 % 93.823 

2009  156.357 +  2,39  0,1486   - 16,0 %  - 26.700  39,4 % 67.126 

2010  157.013 0,0 0,1486   - 12,5 %  + 14.600  48,4 % 81.725 

2011  150.401 -  5,0  0,1412   - 14,5 %  + 7.700  53,0 % 89.420 

2012  152.275 +  1,0  0,1426   - 14,3 %  + 11.300  60,9 % 100.670 

2013  152.660 0,0 0,1426   - 19,9 %  - 11.500  50,6 % 89.123 

2014  145.846 -   5,0  0,1355  - 15,5 %  + 200  56,7 % 89.469 

2015  145.611 0,0 0,1355  - 20,9 %  - 12.800  48,7 % 76.694 

2016  145.922 0,0 0,1355 -  15,6 %  -  2.823  47,1% 73.870 

2017       162.157 + 10,7 0,15 -    17,8 %   +       12.037  50,1% 85.908 

*  stijging percentage in verband uitbreiding formatie secretariaat 

**  met maximum van 100.000 inwoners 

***  met maximum van 150.000 inwoners, vanaf 2008 

****  betreft begrotingsjaar ervoor (bijv. in 2007 werd terugbetaald over 2006) 
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4. Verklaring van de kascommissie.  

 

 

 


