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Voorwoord van de voorzitter 

 

In een voorwoord in een jaarverslag is het gebruikelijk om terug te kijken. Wat is er het afgelopen 

jaar gebeurd, en daar vervolgens een paar verstandige opmerkingen over te maken. 

De behoefte om vóóruit te kijken is nu misschien wel groter dan ooit. Op het moment dat ik dit 

voorwoord schrijf wordt voor het eerst sinds lange tijd gesproken over het op korte termijn geleidelijk 

aan gaan loslaten van alle maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. 

Iedereen is daaraan toe: vanuit economische, sociale en maatschappelijke aspecten wordt hier 

nadrukkelijk om gevraagd. De discussie om, naast de ontwikkelingen met de betrekking tot de 

volksgezondheid en de vraag of de zorgvoorzieningen een en ander aankunnen, óók naar die 

aspecten te kijken is door veel lokale bestuurders op de agenda gezet. Het nadenken over een 

manier van leven mét een pandemie, in plaats van een maatschappij die alleen maar bezig is met het 

bestrijden ervan, is niet door het kabinet op gang gebracht. Opnieuw kwamen de gedachten hierover 

vanuit de maatschappij, waarin vele lokale bestuurders actief zijn. 

Als voorzitter van de VNG Utrecht heb ik op bescheiden wijze aan nogal wat overleggen mogen 

deelnemen waarin dit op de agenda is gezet. Waarbij de landelijke VNG nadrukkelijk ervoor zorgde – 

voor zover mogelijk – namens de héle achterban te praten. En, afhankelijk van het onderwerp, 

principieel of pragmatisch hierover het gesprek is aangegaan met het rijk. Met vertegenwoordigers 

van de verschillende departementen en met (demissionaire) bewindslieden. 

Dit heeft ertoe geleid dat er op de ‘corona gerelateerde dossiers’ veelal goed rekening is gehouden 

met de gemeenten. Vaak zat hem dat in compensatie voor door gemeenten  te maken kosten 

(bijvoorbeeld op het gebied van handhaving, of het ‘coronaproof’ organiseren van verkiezingen). Het 

richting kabinet invloed uitoefenen op werkbare en realistische maatregelen die aansluiten bij de 

praktijk was meer wisselend succesvol of juist niet dus. In dit samenspel van vergaderen, 

beïnvloeden, lobbyen en afstemmen, heb ik veel wethouders en burgemeesters uit de Utrechtse 

gemeenten actief gezien. Zo ook als het in meer algemene zin ging over de (financiële) belangen van 

gemeenten. Met de overgang van een demissionair kabinet naar een ‘echt’ kabinet was en is dat nog 

steeds nodig. Mooi om te zien hoe het de VNG lukt om daarin als vertegenwoordiger van het lokaal 

bestuur gezamenlijk op te trekken. Kleine, middelgrote of grote gemeenten, in een stedelijk 

omgeving of in het landelijke gebied laten zich niet tegen elkaar uitspelen. Soms zijn er andere 

belangen, maar het gemeenschappelijk belang te weten een sterke eerste overheid voor onze 

inwoners staat voorop. 

Als VNG Utrecht bruisen we van de plannen voor dit jaar, zodat we daar een actieve rol in kunnen 

blijven vervullen. Echt mooi dat we – schrijf ik als immer optimistisch mens – het daar binnenkort 

weer met elkaar over kunnen hebben tijdens ontmoetingen die niet alleen plaatsvinden via een 

beeldscherm.  

Deze periode waarin het jaarverslag wordt opgesteld, een maand voor de 

gemeenteraadsverkiezingen, is voor veel mensen spannend. Sommigen weten dat ze ná deze 

bestuursperiode stoppen met hun raadslidmaatschap of wethoudersfunctie. Voor anderen hangt de 

uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen en de eventuele coalitiebesprekingen daar als een groot 

vraagteken overheen. 

Ik wens iedereen een bijzonder goeie afsluiting van deze bestuursperiode en voor zover van 

toepassing een mooie start van de nieuwe: met nieuwe ambities en veel positieve energie. 

Graag ontmoet ik u op één van onze bijeenkomsten in dit jaar! 

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 2021 

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 2021 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 2021, te vinden in paragraaf 2.2.4. Het jaar 2021 werd echter, net als een jaar eerder, 

beheerst door COVID-19 met alle daarbij horende beperkingen, onder meer voor wat betreft fysieke 

bijeenkomsten. Zo werd noodgedwongen ons najaarscongres geannuleerd en een enkele geplande 

bijeenkomsten gingen of niet door of werden omgezet in een webinar. 

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 Voordrachtscommissie, 

voorheen de adviescommissie Governance geheten. Deze doet voordrachten voor de benoeming van 

de leden van het bestuur van de vereniging, de beleidscommissies en colleges. Het bestuur heeft de 

mogelijkheid kandidaten voor het landelijk bestuur, de beleidscommissies en de colleges aan de 

Voordrachtscommissie aan te bevelen. Hiervan hebben wij uiteraard ook in 2021 gebruik gemaakt.  

Eind 2021 waren 23 personen afkomstig uit de provincie Utrecht lid van het bestuur, de 

beleidscommissies en colleges van de VNG. 

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

plaats en ook in 2021 waren deze overleggen noodgedwongen digitaal van aard, met één uitzondering. 

 

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 2021 vergaderde het bestuur vijfmaal digitaal via Teams en éénmaal fysiek te 

Utrecht. Daarnaast werd voor de voorbereidingen van de vergaderingen van het bestuur en de 

algemene ledenvergaderingen – eveneens digitaal – 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.  

 

Een bijzondere vergadering vond plaats op 22 juni. Op die dag spraken de leden van het college van 

Gedeputeerde Staten van Utrecht en het bestuur van de VNG Utrecht elkaar over een aantal 

onderwerpen waaronder de stand van zaken van grote bestuurlijke opgaven en het Utrechts Aanbod, 

de samenwerking binnen de provincie Utrecht tussen de provincie en gemeenten alsmede de 

mogelijkheden voor een gezamenlijke informatiemarkt voor (nieuwe) raadsleden in het voorjaar van 

2022. Dit overleg vond plaats in Paushuize in Utrecht. 

 

2.2.3. Samenstelling  

In het verslagjaar 2021 zijn er twee wijzigingen geweest in de samenstelling van het bestuur. In beide 

gevallen betrof het een gemeentesecretaris. 

De samenstelling van het bestuur en het secretariaat in 2021  

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 tot 1 april 2021; secretaris – 

penningmeester a.i. van 1 april tot 18 september 2015; met ingang van 18 september 2015 

secretaris – penningmeester; 

secretaris van de gemeente Veenendaal 

 

o Martien Brander, lid van het bestuur sinds 28 mei 2021; met ingang van 25 juni 2021 

secretaris-penningmeester; 

secretaris van de gemeente Woerden 

 

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

wethouder van de gemeente Utrecht 
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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; secretaris – penningmeester 

a.i. van 1 april tot 25 juni; 

raadslid van de gemeente Bunschoten 

 

o Simone van der Marck, lid van het bestuur sinds mei 2017 tot 28 mei 2021; 

secretaris van de gemeente Woudenberg 

 

o Pieter Bonthuis, lid van het bestuur sinds 25 mei 2021; 

secretaris van de gemeente Rhenen 

 

o Anneke Dubbink, lid van het bestuur sinds 22 november 2019; 

raadslid van de gemeente Houten 

 

 

Secretariaat VNG Utrecht in 2021: 

 

o Pim Bannink, ambtelijk secretaris sinds 2011 

 

o Liesbeth Geurtsen – van Schoonhoven, medewerker secretariaat sinds 1985 

 

o Ine van Maaren – Kamerbeek, medewerker secretariaat sinds 15 november 2021 

 

o Eric Harms, webredacteur sinds 2008 

 

Op deze plaats mag niet onvermeld blijven, dat Liesbeth Geurtsen na een dienstverband van maar 

liefst 36 jaar is gestopt met haar werkzaamheden. Sinds 1985 heeft zij zich onafgebroken ingezet op 

het secretariaat van de VNG Utrecht. In de ontstane vacature is voorzien met de benoeming van Ine 

van Maaren; zij is gestart per 15 november. 

 

2.2.4. Een overzicht van activiteiten in 2021 

 

 

Op vrijdag 28 mei 2021 hield de VNG Utrecht haar Voorjaarscongres 2021. Noodgedwongen was 

het niet mogelijk een fysiek congres te houden, maar werd het een digitale bijeenkomst. De 

uitzending werd verzorgd vanuit de studio van Walt Wonder Schmidt in Amsterdam. Tijdens de 

bijeenkomst werd onder andere de Algemene Ledenvergadering gehouden en stelden de nieuwe 

bestuursleden Martien Brander, gemeentesecretaris van Woerden, en Pieter Bonthuis, 

gemeentesecretaris van Rhenen, zich aan de kijkers voor. Leonard Geluk, algemeen directeur 

VNG, gaf een toelichting geven op ‘Haagse zaken’. Daarbij stonden met name de financiële 

positie van gemeenten centraal en de inzet van de VNG in de onderhandelingen met het nieuwe 

kabinet. 

In het themadeel van het Voorjaarscongres stond de herwaardering van de publieke sector 

centraal. Kees van den Bos, hoogleraar Sociale Psychologie met Inbegrip van de Sociale 

Psychologie van de Organisatie, tevens hoogleraar Empirische Rechtswetenschap aan de 
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Universiteit Utrecht verzorgde de aftrap met een bijdrage over ‘vertrouwen en wantrouwen in de 

overheid’. 

Daarna gingen Kees van den Bos, Leonard Geluk en Iris Meerts, burgemeester van Wijk bij 

Duurstede, met elkaar in gesprek over de wijze waarop een herwaardering tot stand zou kunnen 

komen. Dat gesprek stond onder leiding van Anneke Dubbink, raadslid in Houten en bestuurslid 

van de VNG Utrecht. 

 

Op vrijdag 8 oktober 2020 werd het webinar ‘Ouderenhuisvesting – In het hart van de gemeente’ 

van de VNG Utrecht en het Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen (NUZO) gehouden. 

De bijeenkomst werd afgetrapt door drie leden van de ‘Werkgroep Wonen van de 

Ouderendelegatie van het NUZO: Marijke van Aert, Jita Hoogerduijn en Theo Papilaja. Aan de 

orde kwam onder meer de flyer ‘Verzilver uw gemeente – Bouwstenen voor de raadsverkiezingen 

van 2022’, daarin neemt het NUZO een voorschot op die verkiezingen en geeft tips voor een 

adequaat ouderenbeleid. Hans Adriani ging vervolgens in gesprek met dagvoorzitter Elisabeth 

van den Hoogen over onder andere een aantal locale activiteiten; behalve wethouder in 

Nieuwegein is hij tevens lid van de VNG-commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit en voorzitter van 

de Taskforce Wonen.  

Er was ook een gesprek met Scott de Boer, sinds 2020 fulltime actief als Regisseur Wonen, 

Welzijn en Zorg bij de gemeente Veenendaal waar hij verbinding maakt tussen het fysieke en 

sociale domein. Hierna vertelde verantwoordelijk wethouder Martijn Beek van Veenendaal en 

tevens lid van de NUZO Raad over het gemeentelijk beleid op het terrein van 

ouderenhuisvesting. 

Van de hierboven genoemde 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. 

  

https://www.nuzo-utrecht.nl/
https://vngutrecht.nl/wp-content/uploads/2021/09/NUZO_Flyer-30.08.21-1.pdf
https://vngutrecht.nl/wp-content/uploads/2021/09/NUZO_Flyer-30.08.21-1.pdf
http://www.vngutrecht.nl/terugblik.html
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3. Financiële verantwoording 

 

3.1. Algemeen 

 

Tegelijk met dit jaarverslag bieden wij u de jaarrekening over het boekjaar 2021 aan. 

De kascommissie bestaat uit Willemien de Graaf – Koelewijn, gemeentesecretaris van Leusden en 

Cynthia Creveld, gemeentesecretaris van Baarn, herbenoemd respectievelijk benoemd tijdens de 

algemene ledenvergadering op 28 mei 2021. 

De kascommissie heeft de rekening op 11 mei 2022 gecontroleerd en goed bevonden. De verklaring 

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

De jaarrekening 2021 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 2021 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 2021 

   

Rekening van baten en lasten 2021 

Uitgaven Begroting Rekening Inkomsten Begroting Rekening 

            

  2021 2021   2021 2021 

Personele en 

apparaatskosten 163.784,00 169.194,14 Contributie 193.772,00 188.298,00 

           

Bestuurskosten 8.500,00 5.457,32 Bankrente/deposito 0,00 0,00 

           

(Thema) bijeenkomsten 15.000,00 10.270,74 Bijdrage VNG 9.045,00 9.045,00 

           

Informatievoorziening 6.000,00 1.602,00 Overig  0,00 6.080,00 

           

Administratiekosten 200,00 148,50      

           

          

           

Resultaat (voordelig) 9.333,00   16.751,10 Resultaat (nadelig)    

           

  202.817,00 203.423,80   202.817,00 203.423,80 

      

      

Balans per 31 december 2021 

Activa     Passiva     

Bank lopende rekening   1.692,56 Nog te betalen:     

48.36.73.900    

Gemeente 

Nieuwegein   58.301,72 

    

Gemeente 

Veenendaal   29.229,46 

           

            

Rentes   0,00       

Deposito´s:     Reserve     

62.09.62.844   151.580,88 (Zie mutaties)   140.742,25 

43.48.89.938   75.000,00       

            

  228.273,44   228.273,44 

      

      
         
Reserve 31/12/2020   123.991,15    

       
Resultaat 2021  16.751,10    

Reserve 31/12/2021   140.742,25    

      

   De penningmeester   

   M.H. Brander  
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3.3. Toelichting jaarrekening 2021 

 

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

rekening biedt zicht op de realisering van de voor 2021 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 2021. 

 

3.3.1. Exploitatierekening  

 Begroting Rekening Rekening 

  2021  2021  2020 

Baten  202.817  203.423  201.659 

Lasten  193.484  186.672  164.981 

Exploitatieresultaat  9.333  16.751  36.678 

 

De rekening 2021 sluit met een positief resultaat van € 16.751,10.  

Eerdere jaren geven het volgende beeld: 

- 2020: positief resultaat van 36,7 duizend euro; 

- 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 € 5.410,- hoger dan geraamd. Dit heeft te maken met de omstandigheid dat 

medio november Ine van Maaren gestart is met haar werkzaamheden bij het secretariaat van de VNG 

Utrecht. 

De bestuurskosten zijn € 3.043,- lager dan geraamd. Dit heeft gelijk 2020 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 € 3.655,- lager dan geraamd. Dit heeft met het feit dat er vanwege de 

beperkingen vanwege de COVID-19-pandemie veel minder bijeenkomsten zijn georganiseerd. 

De post informatievoorziening is € 4.398,- lager dan begroot. Dit komt vooral doordat er minder 

bijeenkomsten zijn georganiseerd. 

De post administratiekosten is € 52,- lager dan geraamd. 

 

Inkomsten. 

Hierover zijn geen opmerkingen te maken. 
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Balans per 31 december 2021 

 

Na besluitvorming in het bestuur bedraagt de reserve per 31 december 2021 € 140.742,-. Dat is 69,4% 

van onze omzet 2021. 

Eerdere jaren geven het volgende beeld: 

- De reserve 2020 was 61,5% van de omzet; 

- De reserve 2019 was 44,0%; 

- 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. Besloten is de 

contributie voor 2022 te handhaven op € 0,17 per inwoner, met een maximum van 150.000 inwoners. 

Tot slot is relevant te vermelden, dat er in totaliteit € 34.344,- aan BTW is betaald door de VNG Utrecht. 

Alle leden hebben daarvan in januari 2022 een specifieke opgave ontvangen. De gemeenten krijgen 

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

over 2021 bedroeg 17,7% van de door de gemeenten betaalde contributie.  

De teruggaaf over vorige jaren bedroeg: 

- 2020 - 13,5% van de door de gemeenten betaalde contributie 

- 2019 - 16,5%  

- 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 28 mei 2021 zijn de leden van de kascommissie 

benoemd voor de wettelijke controle van de jaarrekening 2021 van de VNG afdeling Utrecht te 

Nieuwegein. Herbenoemd werd Willemien de Graaf – Koelewijn, gemeentesecretaris van 

Leusden, en benoemd werd Cynthia Creveld, gemeentesecretaris van Baarn. 

 

De jaarrekening 2021 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 2021 wordt vastgesteld in de bestuursvergadering van 25 

maart 2022. 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 2021 en van het resultaat over 2021 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, 11 mei 2022 

 

De kascommissie, 

 

     

 

w.g.     w.g. 

Willemien de Graaf – Koelewijn  Cynthia Creveld 

gemeentesecretaris Leusden  gemeentesecretaris Baarn 

 
 


