Jaarverslag en Jaarrekening 2015
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1

VERENIGINGS- EN BESTUURSZAKEN

1.1 Aantal leden
Per 1 januari 2015 waren er 51 gemeenten in Noord-Holland.

1.2 Jaarvergadering op 18 september 2015 in
Haarlemmermeer
Op vrijdag 18 september 2015 vond in Het Oude Raadhuis in
Haarlemmermeer de Algemene Ledenvergadering plaats. De heer
Schneiders, burgemeester van Haarlem heette alle aanwezigen hartelijk
welkom. Ook de nieuwe voorzitter van de VNG-directieraad, mevrouw Kriens, was aanwezig bij de
jaarvergadering. Mevrouw Kriens sprak met de aanwezigen over de opvang van vluchtelingen.
Hierna werd de huishoudelijke vergadering geopend.

1.2.1 Huishoudelijke vergadering
De voorzitter, de heer Schneiders, leidde de aanwezigen in korte tijd langs de voorgeschreven
jaarstukken. Het jaarverslag, de jaarrekening 2014 en de begroting 2016 werden vastgesteld. De
leden van de kascommissie verklaarden zich bereid ook voor het nieuwe jaar deze taak op zich te
nemen. Afgesproken werd gezien de gunstige financiële positie van de Vereniging om voor 2016
wederom geen contributie te heffen en in 2017 daar wel weer mee te beginnen. De leden stemden in
principe in met een fusie met de Vereniging van Noord-Hollandse burgemeesters en benoemden met
het oog daarop

1.2.2 Thema vergadering
Wethouder Elzakalai van Haarlemmermeer en de heer Feenstra van bureau Urhahn hielden
presentaties over de ontwikkeling van de regio rond luchthaven Schiphol en de leefbaarheid in dat
gebied.

1.3

Samenstelling bestuur

Het bestuur bestond in 2015 bestuur uit de volgende leden
Voorzitter
Dhr.mr. B.B. Schneiders, burgemeester van Haarlem
Postbus 511
2003 PB Haarlem
Tel.: 023 – 5113001
e-mail: bschneiders@haarlem.nl
portefeuille: algemene representatie en bestuurlijke
aangelegenheden.

Lid algemeen bestuur
Mw. Ir. A.V. Baerveldt, wethouder van Velsen
Postbus 465
1970 AL IJmuiden
Tel.: 0255 – 567255
e-mail: abaerveldt@velsen.nl

Secretaris/penningmeester
Dhr. B. Nijman, griffier van Zaanstad
Postbus 2000
1500 GA Zaanstad
tel: 075 - 6553100
e-mail: b.nijman@zaanstad.nl

Vice-voorzitter
Dhr. P.C. Tange, burgemeester van Wormerland
Postbus 20
1530 AA Wormer
Tel.: 075 – 6429011
e-mail: p.tange@wormerland.nl
portefeuille: openbare orde en veiligheid

1.4

Kascommissie

De leden van de kascommissie voor de jaarrekening over 2015 zijn dezelfde als het afgelopen jaar:

Pagina 3

De heer Dickhoff, wethouder in Heerhugowaard, mevrouw Blankers-Kasbergen, burgemeester van
Ouder-Amstel en de heer Romeyn, burgemeester van Heiloo.
-

1.5

Bestuursvergaderingen

Gedurende het verslagjaar is het bestuur drie keer bijeengekomen om te vergaderen.
In de bestuursvergaderingen zijn diverse onderwerpen aan de orde geweest. Onder andere:
 Bijeenkomsten in 2015
 Algemene ledenvergadering 2015
 Opvolging voorzitter
 Contributie
 Voorstel tot fusie met Vereniging van Noord-Hollandse burgemeesters

1.6

Secretariaat

Het secretariaat van de VNHG is sinds 1 juli 2010 gevestigd in de gemeente Haarlem. Sinds
1 september 2012 wordt het secretariaat beheerd door twee medewerkers van de gemeente. Naast
huisvesting is tevens de ICT, de financiële administratie en archivering ondergebracht bij de gemeente
Haarlem. Voor deze diensten kent de VNHG de gemeente Haarlem jaarlijks een vergoeding toe.

2

RELATIE MET DE VNG

2.1 Vertegenwoordigingen in commissies en bestuur
Bij de benoeming van leden van bestuur en commissies van de VNG wordt de provinciale afdelingen
altijd om een advies gevraagd. Het bestuur heeft die kandidaten aanbevolen die het daadwerkelijk
kent en geschikt acht voor de beoogde commissie op grond van kennis, netwerk en statuur.

2.1.1. Samenstelling VNG bestuur en beleidscommissies per 31-12-2015
Bestuur VNG
Het bestuur is belast met het besturen van de Vereniging en stelt de strategie van de Vereniging vast.
Ook is zij toezichthouder waar het de bedrijfsvoering van de Vereniging betreft. Het bestuur bereidt de
algemene vergadering voor en vertegenwoordigt de leden bij onderhandelingen met het Rijk en
parlement. In het VNG-bestuur zijn twee leden vanuit Noord-Holland vertegenwoordigd.
Dhr. T. Weterings
Dhr. A. Vliegenthart

Burgemeester Haarlemmermeer
Wethouder Amsterdam

College voor Arbeidszaken
Het College voor Arbeidszaken (CvA) is het werkgeversverband van alle gemeenten in Nederland. De
VNG heeft het CvA ingesteld om voor de leden afspraken te maken met andere overheden over het
arbeidsvoorwaardenbeleid in de overheidssector en om met de werknemersorganisaties afspraken te
maken over de arbeidsvoorwaarden van gemeentelijk personeel. Er zijn twee bestuurders uit de
provincie lid van het CvA.
Dhr. P. Litjens
Dhr. S. Bak

Wethouder Amsterdam
Wethouder Haarlemmermeer

Commissie Bestuur en Veiligheid
De commissie Bestuur en Veiligheid houdt zich bezig met een veelheid aan onderwerpen op het
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terrein van bestuur, veiligheid en informatiebeleid. In deze commissie zijn drie bestuurders vanuit
Noord-Holland vertegenwoordigd.
Dhr. T. Weterings
Mw. G. Faber

Burgemeester Haarlemmermeer
Burgemeester Zaanstad

Commissie Europa en Internationaal
De commissie Europa en Internationaal houdt zich bezig met diverse thema’s op het gebied van
Europese aangelegenheden. Er zijn twee bestuurders uit Noord-Holland lid van deze Commissie.
Mw. L. Wagenaar
Dhr. F. Mencke

Burgemeester Waterland
Secretaris Hoorn

Commissie Financiën
De commissie Financiën houdt zich bezig met de verschillende aspecten van gemeentefinanciën en
belastingen. Actuele onderwerpen zijn bijvoorbeeld de discussie over de omvang van het gemeentelijk
belastinggebied, de algemene uitkering uit het gemeentefonds en de sanering van de specifieke
uitkeringen. Vanuit Noord-Holland zijn er twee bestuurders vertegenwoordigd in deze commissie.
Mw. C.D.M.Kuiper-Kuijpers
Dhr. J. Nobel

Wethouder Heemstede
Wethouder Haarlemmermeer

Commissie Gezondheid en Welzijn
De commissie houdt zich bezig met diverse thema’s op het gebied van gezondheid en welzijn. Vanuit
Noord-Holland zijn de volgende bestuurders vertegenwoordigd in de commissie:
Dhr. E. van der Burg
Dhr. J. Olthof
Mw. Bakker-Klein
Mw. A. Baerveldt

Wethouder Amsterdam
Wethouder Zaanstad
Wethouder Huizen
Wethouder Velsen

Commissie Onderwijs, Cultuur en Sport
De commissie houdt zich bezig met diverse thema’s op het gebied van onderwijs, cultuur en sport. In
de commissie hebben de volgende Noord-Hollandse leden zitting:
Dhr. G.J. Nijpels
Burgemeester Opmeer
Mw. R. Zijlstra
Wethouder Uithoorn
Commissie Ruimte en Wonen
De commissie Ruimte en Wonen houdt zich bezig met de onderwerpen ruimtelijke ordening, water,
wonen, bouwen, monumenten en archeologie, lokaal economisch beleid, aanbestedingsbeleid en
grondbeleid. Vanuit de provincie Noord-Holland nemen er drie bestuurders deel aan deze commissie.
Dhr. D. Straat

Wethouder Zaanstad

Commissie Werk en Inkomen
De commissie houdt zich bezig met diverse thema’s op het gebied van Werk en Inkomen. De
belangrijkste onderwerpen zijn: Wet werk en bijstand (WWB: financiering, reïntegratie,
bijstandsverlening, rol van de gemeenteraad), armoedebeleid en schuldhulpverlening, educatie, Suwi
en Wet sociale werkvoorziening (WSW; modernisering en CAO-WSW).
In de commissie zit het volgende Noord-Hollandse lid:
Dhr. A. Vliegenthart

Wethouder Amsterdam
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Commissie Dienstverlening en Informatiebeleid
De commissie Dienstverlening en Informatiebeleid houdt zich bezig met de volgende thema's:
Trendwatching, Sturen met informatie, Lokaal bestuur en democratie, Digitale Dienstverlening, Fysiek
Domein, Sociaal Domein, Financiën en economie, Collectiviseren gemeentelijke ICT, Generieke
Digitale Infrastructuur en Privacy en informatieveiligheid
In de commissie zitten drie Noord-Hollandse leden:
Mw. M. Steffens-van de Water
Mw. P. Georgopoulou
Dhr. M. Pijl

Wethouder Haarlemmermeer
Griffier Amstelveen
Wethouder Hoorn

Commissie Raadsleden en griffiers
Op veel thema’s waarop de VNG actief is namens de gemeenten speelt de gemeenteraad een
belangrijke rol. De nieuwe commissie Raadsleden & Griffiers (R&G) moet de positie van de
gemeenteraad steviger verankeren in de bestuurlijke organisatie van de VNG. Bij thema’s op het
fysieke, sociale en financieel-economische terrein, die bij andere commissies zijn belegd, is het van
belang dat de inbreng van raadsleden en griffiers wordt meegenomen. Het gaat daarbij zowel om de
voorbereiding op nieuwe taken en verantwoordelijkheden die gemeenteraden raken, als om de
ervaringen bij taken die gemeenteraden reeds vervullen.
In de commissie zijn de Noord-Hollandse gemeenten vertegenwoordigd door twee leden:
Dhr. J. Houtenbos
Dhr. M. Philips

2.2

Raadslid Bergen
Griffier Hollands Kroon

Overleg met de VNG

In het verslagjaar vond twee keer overleg plaats tussen de secretariaten van de provinciale afdelingen
en het bureau van de VNG. Doel van deze bijeenkomsten is kennis uitwisselen onderling en met
collega’s van de VNG. Ook informeert de VNG de secretarissen over landelijke ontwikkelingen en over
regionale bijeenkomsten die zij organiseert, vaak in samenwerking met de provinciale afdelingen.

3

Activiteiten in 2015

Op 20 maart vond in het raadhuis van Purmerend een bijeenkomst plaats over de rol van de
gemeente in 2020, georganiseerd in samenwerking met de VNG. Doel was een inbreng te leveren
voor de Agenda Gemeenten 2020 van de VNG. De avond startte met een presentatie van Wim de
Ridder, hoogleraar Toekomstonderzoek, over de invloed van technologie op de samenleving. Hij riep
de gemeenten op verder vooruit te kijken in hun plannen en meer te anticiperen op technologische
ontwikkelingen als bijvoorbeeld zelfrijdend vervoer. Daarna vonden parallel discussies plaats over
Gemeentelijke samenwerking en de vraag wat technologische ontwikkelingen betekenen voor het
bestuur.
Op 28 oktober was een avond voor raadsleden voorzien met workshops over de nieuwe
Omgevingswet, Privacy in het sociaal domein en de rol van de raad in de veranderende samenleving.
Deze avond is niet doorgegaan vanwege te weinig belangstelling.
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JAARREKENING 2015 en BALANS

Balans
Activa

31-12-14

31-12-15

793

753

Rabo-rekening courant

46.785

19.945

Rabo-BedrijfsSpaarRekening
Debiteuren

36.947

37.227

1.844

0

86.369

57.925

Postbank

Passiva

31-12-14

31-12-15

Eigen Vermogen

70.365

57.925

Crediteuren

16.004

0

86.369

57.925

Toelichting balans
Activa
Liquide middelen

€ 57.925 De saldi op de bankrekeningen bij de ING en de beide
Raborekeningen bedragen € 57.925. Van de ING rekening wijkt het beginsaldo
€ 12,80 af van de beginstand, dit heeft te maken met kosten betalingsverkeer
4e kw. 2014.

Debiteuren

€ 0. Er zijn een tweetal gemeenten die hun bijdrage voor het jaar 2013
nog dienden over te maken. Er zijn geen gelden ontvangen en dit bedrag is afgeboekt
als negatieve opbrengst.

Passiva
Eigen vermogen

€ 57.925. Het eigen vermogen is afgenomen met € 12.439, het resultaat van 2015.

Crediteuren

€ 0.
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Rekening voor het jaar 2015
BATEN
Rekening

Begroting

Rekening

2014
_______

2015
________

2015
________

0,00

0,00

-1.844,00

9.045,00

9.100,00

9.045,00

0,00

1.300,00

280,09

1.700,00

--

11.597,36

--

12.439,44

________

________

________

42.230,60
========

12.100,00
========

19.920,53
========

Rekening
2014
________

Begroting
2015
________

Rekening
2015
________

16.181,42

10.600,00

16.004,44

4.298,44

500,00

3.702,60

162,50

1.000,00

49,90

8. Registratie Verenigingsregister

--

--

--

9. Reis- en verblijfkosten

--

--

--

10. Bankkosten

--

--

163,59

11. Kosten aansluiting GemNet

--

--

--

12. VNG-website

--

--

--

13. Diversen

--

--

--

--

--

--

________

________

________

20.642,36
=======

12.100,00
=======

19.920,53
=======

1. Contributies
2. Bijdrage VNG
3. Rente
4. Onttrekking aan EV
Nadelig saldo

LASTEN

5. Secretariaatskosten
6. Vergaderkosten
7. Representatiekosten

Voordelig saldo
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TOELICHTING OP DE REKENING VOOR HET JAAR 2015
BATEN
1. Contributie
In de algemene ledenvergadering van 2015 is besloten geen contributie te heffen.
2. Bijdragen van de VNG
Sinds een aantal jaren bedraagt deze vergoeding € 9.045,00 per jaar.

LASTEN
5. Secretariaatskosten
Vanaf 1 juli 2010 is het secretariaat van de VNHG gevestigd in de gemeente Haarlem. Tot 1
september 2012 bestond het secretariaat uit één adjunct-secretaris die voor 24 uur per week was
aangesteld. Vanaf 1 september 2012 bestaat de ondersteuning uit twee medewerkers die elk 4
uur per week beleids- en secretariële ondersteuning bieden. Deze functionarissen zijn in
loondienst bij de gemeente Haarlem, middels een dienstverleningsovereenkomst tussen de
gemeente Haarlem en de VNHG worden hun salariskosten (elk 4 uur per week) doorberekend
aan de VNHG.
6. Vergaderkosten
Deze kosten bestaan uit de kosten voor het organiseren van bijeenkomsten. Te denken aan de
kosten voor sprekers, zaalhuur, catering en verslaglegging.
7. Representatiekosten
Deze kosten bestaan uit relatiegeschenken voor sprekers.
10. Bankkosten
Periodiek worden door banken kosten in rekening gebracht.
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