VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING OP 6 JUNI 2018
Vertegenwoordigers van 22 Overijsselse gemeenten waren aanwezig. De gemeenten Losser,
Enschede en Almelo stuurden een bericht van verhindering.

1.

Opening en welkom door de voorzitter
Voorzitter Martijn Dadema opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom op de
algemene ledenvergadering van VNG Overijssel.

2.

Verslag algemene ledenvergadering van 7 juni 2017
Het verslag wordt onder dankzegging aan de secretaris ongewijzigd vastgesteld.

3.

Jaarverslag 2017
Het jaarverslag 2017 wordt goedgekeurd en vastgesteld.

4.

Rekening 2017 en balans per 31-12-2017
De financiële stukken zijn op 5 maart 2018 door de kascommissie gecontroleerd en akkoord
bevonden. De kascommissie bestaat uit Frank Niens, Ellen Nauta – van Moorsel en Dries
Zielhuis.
De heer Niens licht de kascontrole kort toe. De kascommissie heeft aan aantal steekproeven
uitgevoerd. Er werden geen bijzonderheden geconstateerd.
Wel heeft de kascommissie een aanbeveling gedaan / signaal afgegeven richting het bestuur
om VNG Overijssel financieel gezond te houden: probeer een structurele oplossing te vinden
voor het in evenwicht brengen van de begroting. Waarbij getalsmatig niet de voorkeur wordt
gegeven aan een incidentele oplossing voor een structureel probleem.
De financiële jaarstukken zijn rechtmatig en compleet. De kascommissie stelt voor de
penningmeester décharge te verlenen. De voorzitter bedankt de kascommissie voor de
verrichte werkzaamheden. Hierop besluit de vergadering de rekening 2017 en de balans per
31-12-2017 goed te keuren en de penningmeester voor het door hem gevoerde financiële
beleid décharge te verlenen.

5.

Het in evenwicht brengen van de begroting VNG Overijssel
VNG Overijssel heeft, zoals besproken en afgesproken in ALV verband, jarenlang geteerd op de
reserve. De inhoudelijke ambities van de afdeling zijn groter dan de bezetting van het
bestuursbureau kan waarmaken. Daarnaast is de (beperkte) omvang van het bestuursbureau
kwetsbaar. Voor dit jaar is er tijdelijke ondersteuning geregeld. De wens is om de bezetting
structureel te versterken.
Het bestuur wil van harte inspelen op de uitdrukkelijke wens en inhoudelijke behoeften van o.a.
de bestuurders actief in de platforms Financieel Domein, Sociaal Domein en Ruimtelijk Domein
én het signaal van de kascommissie van 2017.

Een aantal reacties uit de zaal:
Tubbergen heeft moeite met de hoogte van het bedrag; Twenterand geeft aan dat de
onderbouwing niet erg sterk is; Dinkelland heeft moeite met de hoogte van de reserve;
Hellendoorn is het helemaal eens met de verhoging.
Met behoud van gevoelens wordt het volgende besloten:
Het bestuur stelt voor om op 1 januari 2019 de contributie structureel te verhogen met 3 cent per
inwoner (was 0,125 Euro per inwoner en wordt 0,155 Euro per inwoner) met dien verstande dat
dit bedrag jaarlijks wordt geïndexeerd (met terugwerkende kracht m.i.v. 1 januari 2018) met het
percentage loonkostenstijging dat de gemeente Raalte hanteert.
Deze indexatie betreft voor 2018 4,11 procent; zijnde het indexeringspercentage betreffende
2017.
Op deze manier blijft VNG Overijssel financieel gezond en is het mogelijk:
1. De begroting in evenwicht te brengen (inkomsten dekken de lasten af);
2. Een algemene reserve van minimaal € 25.000,- (en maximaal € 100.000,-) op te bouwen
zoals afgesproken in de ALV van 2009;
3. De personele inzet te verzwaren met dien verstande dat we een vacature hadden en we
de kwaliteit van het bestuursbureau wilden opplussen. Dat doen we nu tijdelijk met een
detachering voor een jaar en het bestuur heeft de wens om deze functie structureel te
maken met als doel te kunnen voorzien in de inhoudelijke ambities van het bestuur, de
huidige platforms en daarnaast te kunnen inspelen op diverse actuele ontwikkelingen en
vraagstukken zoals bijvoorbeeld een nieuw te faciliteren platform ‘Dienstverlening en
Informatiebeleid’;
4. De personele reserve te laten groeien naar 50% van de loonsom voor VNG Overijssel van
twee medewerkers zijnde 71.000,00 Euro (op dit moment is de stand van de
personeelsreserve 56.000,00 Euro).
6.

Begroting 2018
De begroting 2018 is conform afspraken. De vergadering heeft geen vragen of opmerkingen
over de begroting 2018 en stelt deze vast.

7.

Kascommissie (samenstelling)
De kascommissie voor de controle van de financiële stukken van onze afdeling bestaat uit een
burgemeester, een gemeentesecretaris en een wethouder. De ALV benoemt jaarlijks de
kascommissie. Besloten wordt om voor de controle van de financiële jaarstukken 2018 de
huidige leden van de kascommissie opnieuw te benoemen.
Vooralsnog betekent dit dat de kascommissie 2018 bestaat uit:
de heer D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris van Olst-Wijhe;
mevrouw drs. H.A.M. Nauta, burgemeester van Hof van Twente;
de heer F.A. Niens, wethouder van Raalte.

8.

Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de Algemene Ledenvergadering.
Aldus vastgesteld in de algemene ledenvergadering van XX XX 2019
De voorzitter

De secretaris
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