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Voorwoord van de voorzitter 

 

Het afgelopen jaar stond de hele samenleving in het teken van het coronavirus: het aantal 

besmettingen en alle maatregelen die er van toepassing waren om een verdere verspreiding van 

het virus zoveel mogelijk te voorkomen. Iedereen heeft in meer of mindere met de gevolgen 

hiervan te maken gehad. Dat kan zijn in de persoonlijke sfeer, maar vanzelfsprekend ook op het 

terrein van wat ons allen bindt: het lokale bestuur. 

Of je nu raadslid, wethouder of burgemeester bent, of werkt in en voor een gemeente, het werk 

voor onze inwoners, organisaties, verenigingen en bedrijven is veranderd. De manier waarop we 

werken en vergaderen (dit laatste woord is natuurlijk overbodig, want ook vergaderen is - hoewel 

misschien niet iedereen dat zo ervaart - werken) is veranderd. 

In het licht van bovenstaande zijn de consequenties die dit had voor de activiteiten voor onze 

vereniging natuurlijk vervelend, maar te overzien. Uit dit jaarverslag kunt u lezen dat we toch in 

staat zijn geweest een aantal zinvolle (al dan niet online) bijeenkomsten te organiseren. 

Persoonlijk vind ik het jammer dat De Ronde Venen als gastgemeente u niet kon ontvangen voor 

de voorjaarsbijeenkomst. Zoals het er nu naar uitziet bent in de nieuwe bestuursperiode in mei 

2022 welkom op de Vinkeveense Plassen. Gelukkig hebben we wel een zinvolle najaarsvergadering 

kunnen houden vanuit Vianen in de gemeente Vijfheerenlanden.  

Deze najaarsvergadering staat symbool voor andere activiteiten in VNG verband, ook van 

individuele bestuurders vanuit de gemeenten in onze vereniging, gericht op een versterking van de 

positie van de gemeenten. We hebben daarbij de provincie aan onze zijde. De komende periode zal 

blijken of het kabinet dat na de verkiezingen wordt gevormd bereid is de gemeenten serieuzer te 

nemen. U heeft de inzet hierover vanuit de landelijke VNG, waar we allemaal bij zijn betrokken, 

uitgebreid kunnen volgen. Het worden in die zin spannende maanden voor de gemeenten. 

Ik hoop dat we in het komende jaar onze verenigingsactiviteiten weer goed kunnen oppakken en 

we elkaar daarbij weer in levende leve kunnen ontmoeten! 

Maarten Divendal, 

Voorzitter VNG Utrecht   
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1 . De VNG Utrecht 

1.1. Profiel 

De VNG Utrecht is een zelfstandige vereniging met een rijke historie. De vereniging is opgericht op 9 

januari 1919. 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. Het bestuur heeft voor de activiteiten van de vereniging de 

volgende kernbegrippen benoemd: informatie, inspiratie en interactie. 

1.2. Strategie 

Onze strategie berust, afgeleid van onze statuten, 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 2020 

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. 

Verder hebben wij ook in 2020 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 2020, te vinden in paragraaf 2.2.4. Het jaar 2020 werd echter beheerst door COVID-19 

met alle daarbij horende beperkingen, onder meer voor wat betreft fysieke bijeenkomsten. Zo werd 

noodgedwongen ons voorjaarscongres geannuleerd. Een unicum in de recente geschiedenis van de 

afdeling.  

2. De VNG Utrecht, een actieve vereniging 

  

2.1.  Relatie met de landelijke VNG 

 

De VNG Utrecht is weliswaar een zelfstandige vereniging, maar onderhoudt goede en nauwe banden 

met de landelijke VNG in Den Haag. Er wordt goed samengewerkt onder meer bij de organisatie van 

bijeenkomsten en tijdens onze congressen is vaak een vertegenwoordiging van de directie van de VNG 

aanwezig. De VNG ontvangt een jaarlijkse bijdrage van €9.045,- van de VNG. 

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

colleges 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 heeft de mogelijkheid kandidaten voor het landelijk bestuur en de 

beleidscommissies aan de adviescommissie aan te bevelen. Hiervan hebben wij uiteraard ook in 2020 

gebruik gemaakt.  

Eind 2020 waren 24 personen afkomstig uit de provincie Utrecht lid van het bestuur, de 

beleidscommissies en colleges van de VNG, waaronder de landelijk voorzitter. 

Een aantal malen per jaar vindt er overleg plaats tussen de voorzitter en algemeen directeur van de 

landelijke VNG en de twaalf voorzitters van de provinciale afdelingen, het zogenaamde 



VNG Utrecht - Jaarverslag en Jaarrekening 2020 Pagina 6  

‘voorzittersoverleg’. Ook tussen de secretarissen van die afdelingen vindt met enige regelmaat overleg 

plaats. In 2020 waren deze overleggen noodgedwongen digitaal van aard. 

 

2.2. Het bestuur  

 

2.2.1. Algemeen 

De wijze waarop de VNG Utrecht zoveel mogelijk toegevoegde waarde voor de leden kan leveren is 

een voortdurend punt van aandacht. Zo kunnen de leden onderwerpen onder de aandacht van het 

bestuur brengen. 

 

2.2.2. Vergaderingen  

Tijdens het verslagjaar 2020 vergaderde het bestuur vijfmaal, waaronder een aantal keer digitaal. 

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 medewerkers van het secretariaat voor de 

voorbereidingen van het voor- en najaarscongres.  

 

2.2.3. Samenstelling  

In het verslagjaar 2020 zijn er geen wijzigingen geweest in de samenstelling van het bestuur. 

De samenstelling van het bestuur en het secretariaat in 2020  

o Maarten Divendal, lid van het bestuur sinds 11 november 2016 en per 16 december 2016 

voorzitter; 

burgemeester van de gemeente De Ronde Venen 

 

o Petra Doornenbal, lid van het bestuur sinds mei 2017; vicevoorzitter sinds juni 2017; 

burgemeester van de gemeente Renswoude 

 

o 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 

 

o Kees Diepeveen; lid van het bestuur sinds 23 november 2018; 

wethouder van de gemeente Utrecht 

  

o Maarten van Dijk, lid van het bestuur van 23 november 2018 tot maart 2019 als raadslid van 

de gemeente Stichtse Vecht en vanaf 22 november 2019 als wethouder van de gemeente 

Stichtse Vecht; 

 

o Cees van Eijk, lid van het bestuur sinds 23 november 2018; 

wethouder van de gemeente Amersfoort 

 

o Marcella van Esterik, lid van het bestuur sinds mei 2014; 

griffier van de gemeente Wijk bij Duurstede 

 

o Juliette de Graaf, lid van het bestuur sinds 23 november 2018; 

raadslid van de gemeente Bunschoten 

 

o Simone van der Marck, lid van het bestuur sinds mei 2017; 

gemeentesecretaris van de gemeente Woudenberg 
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o Anneke Dubbink, lid van het bestuur sinds 22 november 2019; 

raadslid van de gemeente Houten 

 

 

Secretariaat VNG Utrecht in 2020: 

 

o Pim Bannink, ambtelijk secretaris sinds 2011 

 

o Liesbeth Geurtsen – van Schoonhoven, medewerker sinds 1985 

 

o Eric Harms, webredacteur sinds 2008 

 

2.2.4. Een overzicht van activiteiten in 2020 

 

 

Op donderdag 6 februari 2020 werd de bestuurlijke bijeenkomst ‘Samenwerken in de 

informatiesamenleving’ gehouden in de raadzaal van het Stadshuis van Nieuwegein. Organisatoren 

waren de gemeente Nieuwegein en de VNG Utrecht.  

           
 

 

   
Frans Backhuijs, burgemeester 

Nieuwegein 

Ruben Dood, directeur 

Dienstverlening en 

Informatieverstrekking van het 

Centraal Bureau voor de Statistiek 

Patricia Vogel, manager Samen 

Organiseren van VNG-Realisatie 
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De hoeveelheid data van gemeenten over hun inwoners is zo omvangrijk en privacygevoelig, dat 

daar tot op het hoogste bestuurlijke niveau aandacht voor moet komen. Nog beter zou het zijn als 

gemeenten op het gebied van informatiebeheer en -veiligheid intensief gaan samenwerken. “Als we 

elkaar opzoeken kunnen we het veel beter doen”, aldus burgemeester Frans Backhuijs van 

Nieuwegein, gespreksleider van de bijeenkomst. Centraal stond de vraag hoe gemeenten moeten 

omgaan met de voortschrijdende digitalisering van de samenleving. Die levert immers een enorme 

hoeveelheid informatie op over de meest uiteenlopende zaken. Data, die veelal privacygevoelig zijn, 

en daarom beschermd moet worden tegen ongewenste indringers. Andere sprekers waren Patricia 

Vogel, manager Samen Organiseren van VNG-Realisatie en Ruben Dood, directeur Dienstverlening en 

Informatieverstrekking van het Centraal Bureau voor de Statistiek. 

Vrijdagochtend 30 oktober 2020 was er een digitale bijeenkomst over de uitvoeringskracht en -

praktijk van gemeenten, georganiseerd door de landelijke VNG samen met de VNG Utrecht. In 

opdracht van het VNG-bestuur is een onderzoek naar de (brede) uitvoeringskracht en -praktijk 

van gemeenten gestart met als doel meer inzicht te geven in de feitelijke gegevens rond de 

uitvoering van gemeenten. Dit naar aanleiding van de decentralisatie en de stapeling van taken en 

zorgen over de beheersbaarheid van de kosten en discussie over de randvoorwaarden van de 

uitvoering. Met de uitkomsten wil de VNG het volgende kabinet kunnen adviseren wat er nodig is om 

de uitvoering te verstevigen. Jody van Diemen, projectleider van de VNG, besprak met de deelnemers 

het beeld van de gemeentelijke uitvoering, voor de huidige taken en de toekomst. Aan de orde 

kwamen vragen als ‘wat is het algemene beeld van de uitvoeringskracht van uw gemeente en in de 

regio?’, ‘wat betekent de decentralisatie van / stapeling van taken voor uw gemeentelijke 

organisatie?’ en ‘wat zijn volgens u de belangrijkste randvoorwaarden voor de gemeentelijke 

uitvoering, nu en in de toekomst?’. 

Op 20 november 2020 werd het Najaarscongres ‘Het Utrechts Aanbod’ gehouden. Het congres werd 

verzorgd vanuit de raadzaal van het monumentale stadhuis te Vianen, gemeente Vijfheerenlanden.  

   
Sjors Fröhlich, burgemeester 

Vijfheerenlanden 

Maarten Divendal, voorzitter VNG 

Utrecht en burgemeester De 

Ronde Venen 

Leonard Geluk, algemeen 

directeur VNG 

 

Tijdens het eerste digitale congres (een primeur dus) van de VNG Utrecht is het zogeheten ‘Utrechts 

Aanbod’ gepresenteerd. In dat document geven de provincie, gemeenten, het bedrijfsleven en 

kennisinstellingen aan hoe zij ‘de grote maatschappelijke opgaven van deze tijd’ samen met het 

nieuwe kabinet invulling willen geven. “De Utrechtse regio heeft het land veel te bieden en wil graag 

samenwerken met het nieuwe kabinet aan de grote maatschappelijke opgaven van deze tijd.” Zo 

typeerde Hans Oosters, commissaris van de Koning van de provincie Utrecht het Utrechts Aanbod, 

dat centraal stond in de forumdiscussie tijdens het congres. Deelnemers aan het congres konden de 

uitzending van het Najaarscongres via Zoom volgen. Op twitter deed de VNG Utrecht daarnaast via 

haar account @vngutrecht live verslag van het programma. 

Na het welkomstwoord van Sjors Fröhlich, burgemeester van gastgemeente Vijfheerenlanden, leidde 

Maarten Divendal, voorzitter van de VNG Utrecht en burgemeester van De Ronde Venen, eerst een 

korte Algemene Ledenvergadering. Op de agenda stonden onder andere het Jaarverslag en de 

Jaarrekening van 2019 en de Begroting voor 2021. Daarna gaf Leonard Geluk, algemeen directeur 

van de VNG een toelichting op diverse ‘Haagse ontwikkelingen’. Hij hield opnieuw een pleidooi voor 

een versterking van de financiële positie van gemeenten. De acties die de VNG en haar leden tot op 

heden hebben gevoerd, hebben nog onvoldoende resultaat. Geluk riep de deelnemers aan het 
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congres daarom op om ook binnen de eigen politieke partij op te komen voor de belangen van de 

gemeenten. 

  
Het forum in de raadzaal van Vianen, gemeente 

Vijfheerenlanden 

Achter de schermen 

 

Hans Oosters, commissaris van de Koning in de provincie Utrecht, opende de daaropvolgende 

forumdiscussie met een introductie van het Utrechts Aanbod. Dit document is opgesteld in 

samenwerking met 33 gemeenten, het bedrijfsleven en kennisinstellingen uit de provincie. Het bevat 

de standpunten van de provinciale stakeholders op vijf thema’s die van belang zijn voor de toekomst 

van de regio Utrecht en de provincie daarom graag wil meegeven aan een volgend kabinet. Dan gaat 

om de thema’s wonen, werken, bereikbaarheid, groen en klimaat/energie. In de weken voorafgaand 

aan het congres konden de Utrechtse gemeenten al reflecteren op de conceptversie van het Utrechts 

Aanbod. Via polls en een speciaal chatkanaal konden de kijkers tijdens de uitzending van het congres 

bijdragen aan de discussie. 

Het forum stond onder leiding van presentator Elisabeth van den Hoogen. Gesprekspartners waren, 

naast Hans Oosters, Peter den Oudsten (waarnemend burgemeester Utrecht), Cees van Eijk 

(wethouder Amersfoort), Astrid van de Klift (gemeentesecretaris Veenendaal) en prof. dr. Anton 

Pijpers, voorzitter van het college van bestuur van de Universiteit Utrecht, namens de triple helix. 

Judith de Vor (raadslid Oudewater) was helaas niet in staat tot deelname. 

   
Elisabeth van den Hoogen, 

presentator 

 

Hans Oosters, Commissaris van 

de Koning in de provincie Utrecht 

Peter den Oudsten, waarnemend 

burgemeester Utrecht 

   
Cees van Eijk, wethouder 

Amersfoort en bestuurslid VNG 

Utrecht 

Astrid van de Klift, 

gemeentesecretaris Veenendaal 

Anton Pijpers, voorzitter college 

van bestuur van de Universiteit 

Utrecht 
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en secretaris/penningmeester 

VNG Utrecht 

 

Een andere online-bijeenkomst ging over zorgfraude. Deze werd 11 december 2020 gehouden en 

was tot stand gekomen in goede samenwerking van VNG Naleving en de VNG Utrecht. Gedurende 

deze bestuurlijke bijeenkomst kwam onder andere het onderzoek ter sprake dat VNG Naleving heeft 

laten uitvoeren naar de aard van zorgfraude binnen de Wmo 2015 en Jeugdwet, genaamd: ‘Een 

wereld te winnen’. Dit onderzoek is in september gepubliceerd. Tijdens de bijeenkomst verzorgde 

VNG Naleving een presentatie over het onderzoek zorgfraude en ging zij het gesprek aan met de 

deelnemers. Deze leverden de nodige input voor verdere discussie. Ook werd een aantal mooie 

initiatieven besproken, zoals de business case voor het inrichten van toezicht en handhaving van de 

gemeente Tilburg. 

Nieuw in 2020 waren de digitale conferencecalls voor wethouders. Deze werden in goed overleg met 

de provincie Utrecht georganiseerd. Aan de uitnodigingen van gedeputeerde Robert Strijk en de 

voorzitter van de afdeling werd goed gehoor gegeven. Op 19 mei was er een dergelijk digitaal 

overleg van gedeputeerde met de portefeuillehouders Financiën en op 15 juni en 2 november met de 

portefeuillehouders Economische Zaken. 

Van een aantal 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.  

De digitale nieuwsbrief is een belangrijk onderdeel van de informatievoorziening en wordt regelmatig 

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, 

personalia en interviews. 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. 
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3. Financiële verantwoording 

 

3.1. Algemeen 

 

Tegelijk met dit jaarverslag bieden wij u de jaarrekening over het boekjaar 2020 aan. 

De kascommissie bestond uit Pieter Bonthuis, gemeentesecretaris van Rhenen, en Willemien de Graaf 

– Koelewijn, gemeentesecretaris van Leusden. Beide leden zijn tijdens de algemene ledenvergadering 

van 20 november 2020 herbenoemd. 

De kascommissie heeft de rekening op 4 maart 2021 gecontroleerd en goed bevonden. De verklaring 

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

De jaarrekening 2020 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. 

Wij stellen u voor de door het bestuur vastgestelde jaarrekening 2020 goed te keuren. Tegelijkertijd 

stellen wij u voor het bestuur en de penningmeester te déchargeren voor het gevoerde beleid, voor 

zover dit uit het jaarverslag, de jaarrekening en de daarop gegeven toelichting blijkt. 
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3.2. Jaarrekening 2020 

   

Rekening van baten en lasten 2020 

Uitgaven Begroting Rekening Inkomsten Begroting Rekening 

            

  2020 2020   2020 2020 

Personele en 

apparaatskosten 159.014,00 158.719,49 Contributie 192.611,00 192.611,00 

           

Bestuurskosten 8.500,00 1.008,52 Bankrente/deposito 0,00 2,98 

           

(Thema) bijeenkomsten 15.000,00 3.654,78 Bijdrage VNG 9.045,- 9.045,00 

           

Informatievoorziening 6.000,00 1.452,00    
           

Administratiekosten 200,00 146,40      

           

          

           

Resultaat (voordelig) 12.942,00   36.677,79 Resultaat (nadelig)    

           

  201.656,00 201.658,98   201.656,00 201.658,98 

      

      

Balans per 31 december 2020 

Activa     Passiva     

Bank lopende rekening   2.371,80 Nog te betalen:     

48.36.73.900    

Gemeente 

Nieuwegein   59.469,31 

Nog te ontvangen    

Gemeente 

Veenendaal   40.992,22 

Provincie Utrecht    5.500,00       

            

Rentes   0,00       

Deposito´s:     Reserve     

62.09.62.844   141.580,88 (Zie mutaties)   123.991,15 

43.48.89.938   75.000,00       

            

  224.452,68   224.452,68 

      

      
         
Reserve 31/12/2019   87.313,36    

       
Resultaat 2020  36.677,79    

Reserve 31/12/2020   123.991,15    

      

   De penningmeester   

   Drs. A.P.W. van de Klift  
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3.3. Toelichting jaarrekening 2020 

 

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

rekening biedt zicht op de realisering van de voor 2020 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 2020. 

 

3.3.1. Exploitatierekening  

 Begroting Rekening Rekening 

  2020  2020  2019 

Baten  201.656  201.659  201.725 

Lasten  188.714  164.981  202.659 

Exploitatieresultaat  12.942  36.678  -934 

 

De rekening 2020 sluit met een positief resultaat van € 36.677,79.  

Eerdere jaren geven het volgende beeld: 

- 2019: negatief resultaat van 0,9 duizend euro; 

- 2018: positief resultaat van 2,3 duizend euro; 

- 2017: positief resultaat van 12,0 duizend euro; 

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

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

Uitgaven. 

De personele lasten zijn € 294,- lager dan geraamd.  

De bestuurskosten zijn € 7.491,- lager dan geraamd. Dit heeft te maken met het feit dat er aanzienlijk 

minder bijeenkomsten waren, het landelijk VNG-congres geen doorgang vond en er geen bestuursdiner 

werd gehouden. 

De post themabijeenkomsten is € 11.345,- lager dan geraamd. Dit heeft enerzijds te maken met het 

feit dat er vanwege de beperkingen vanwege de COVID-19-pandemie veel minder bijeenkomsten zijn 

georganiseerd en anderzijds omdat de provincie Utrecht een substantiële financiële bijdrage aan het 

digitale najaarscongres heeft geleverd. 

De post informatievoorziening is € 4.548,- lager dan begroot. Dit komt vooral doordat er meer kosten 

zijn toegerekend aan de post personele lasten. Daarnaast is het voorjaarscongres geannuleerd en het 

najaarscongres in digitale vorm gehouden wat betekent dat er geen kosten zijn gemaakt voor fotografie 

of het maken van een video-impressie. 

De post administratiekosten is € 54,- lager dan geraamd. 

 

Inkomsten. 

Hierover zijn geen opmerkingen te maken. 
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Balans per 31 december 2020 

 

Na besluitvorming in het bestuur bedraagt de reserve per 31 december 2020 € 123.991,-. Dat is 61,5% 

van onze omzet 2020. 

Eerdere jaren geven het volgende beeld: 

- De reserve 2019 was 44,0% van de omzet; 

- De reserve 2018 was 48,2%;  

- De reserve 2017 was 50,1%; 

- De reserve 2016 was 47,1%; 

- De reserve 2015 was 48,7%. 

 

Het bestuur heeft de afgelopen jaren in diverse stukken (begrotingen en financiële jaarverslagen) 

aangegeven, dat wanneer de reserve van de VNG 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 2020 besloten akkoord te gaan met het bestuursvoorstel 

de contributie voor 2020 te handhaven op € 0,17 per inwoner, met een maximum van 150.000 

inwoners. 

Tot slot is relevant te vermelden, dat er in totaliteit € 25.913,- aan BTW is betaald door de VNG Utrecht. 

Alle leden hebben daarvan in januari 2021 een specifieke opgave ontvangen. De gemeenten krijgen 

naar rato van de betaalde contributie dit bedrag terug via het BTW-compensatiefonds. De teruggaaf 

over 2020 bedroeg 13,5% van de door de gemeenten betaalde contributie.  

De teruggaaf over vorige jaren bedroeg: 

- 2019 - 16,5% van de door de gemeenten betaalde contributie 

- 2018 - 14,9%  

- 2017 - 17,8% 

- 2016 - 15,6%  

- 2015 - 20,9%.  
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4. Verklaring van de kascommissie. 

 

 

Opdracht 

Door de algemene ledenvergadering van 20 november 2020 zijn de leden van de kascommissie 

benoemd voor de wettelijke controle van de jaarrekening 2020 van de VNG afdeling Utrecht te 

Nieuwegein. Herbenoemd zijn: Pieter Bonthuis, gemeentesecretaris van Rhenen en Willemien de 

Graaf – Koelewijn, gemeentesecretaris van Leusden. 

 

De jaarrekening 2020 is opgesteld door het secretariaat in samenwerking met een financiële 

medewerker van de gemeente Nieuwegein onder verantwoordelijkheid van de penningmeester 

van de vereniging. De jaarrekening 2020 wordt vastgesteld in de bestuursvergadering van 26 

maart 2021. De jaarrekening moet op grond van de voorschriften van het Burgerlijk Wetboek 

door een kascommissie worden beoordeeld. Het is dan ook de verantwoordelijkheid van de 

commissie om een verklaring over de jaarrekening af te geven. 

 

Werkzaamheden 

De controle is naar beste vermogen verricht overeenkomstig wat van de commissie redelijkerwijs 

mag worden verwacht met betrekking tot controleopdrachten. De controle was zodanig, dat een 

redelijke mate van zekerheid is verkregen dat de jaarrekening geen onjuistheden van materieel 

belang bevat. Ook is de informatie ter onderbouwing van de bedragen en de toelichting in de 

jaarrekening gecontroleerd. De commissie is van mening dat de controle een deugdelijke 

grondslag vormt voor een verantwoord oordeel. 

 

 

Oordeel 

De commissie is van oordeel dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de 

samenstelling van het vermogen op 31 december 2020 en van het resultaat over 2020 en in 

overeenstemming is met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. De 

jaarrekening voldoet aan de wettelijke bepalingen over de jaarrekening zoals opgenomen in het 

Burgerlijk Wetboek. 

 

Nieuwegein, 4 maart 2021 

 

De kascommissie, 

 

     

 

w.g.     w.g. 

Pieter Bonthuis,   Willemien de Graaf – Koelewijn  

gemeentesecretaris Rhenen  gemeentesecretaris Leusden 

 
 


