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I Inleiding
De VBG behartigt de belangen van Brabantse gemeenten en is een platform voor uitwisseling en 

ontmoeting. Daarmee heeft de VBG  meerwaarde voor de leden. Om dat nog beter voor elkaar te 

krijgen is gekozen voor een nieuwe aanpak:

•  Twee ontmoetingsdagen per jaar zijn hèt moment voor ontmoeten van Brabantse collega’s, 

discussiëren over actuele thema’s en uitwisselen van ervaringen. 

•  De VBG ondersteunt Brabantse vertegenwoordigers in VNG-commissies. Zij helpen om het 

Brabantse geluid in Den Haag te laten klinken en nationale zaken terug te koppelen aan 

Brabantse bestuurders.

•  Digitale ledenpeilingen over actuele Brabantse thema’s zorgen voor voeding bij onderlinge 

discussies of gesprekken met provincie en rijk.

•  Meer aandacht voor raadsleden door  contacten met raadsleden uit andere gemeenten.

Uiteraard blijft de VBG in overleg met de VNG en de provincie over onderwerpen die gemeenten 

raken en door organiseren  van bijeenkomsten met andere Brabantse overheden, kenniscentra en 

koepels. In dit jaarverslag wordt teruggekeken op het jaar 2018, verantwoording afgelegd over de 

financiën van 2018 en staat de begroting 2019 centraal. 

 

1.1   Taken van de VBG (2018)

De Vereniging van Brabantse gemeenten (VBG) is gericht op bevorderen van kwaliteit, 

creativiteit en bestuurskracht van de Brabantse gemeenten door:

• Tweezijdig contact met de VNG.

• Goed contact met de Provincie Noord-Brabant.

• Goed onderling contact: platformfunctie, informatie-uitwisseling.

De VBG is de Brabantse provinciale afdeling van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) 

en heeft de volgende functies:

•  Bevorderen van het benoemen van deskundige, bevlogen en kwalitatief hoogwaardige VNG 

bestuurs- en commissieleden.

• In stand houden van een VBG-netwerk, onder andere door het organiseren van bijeenkomsten.

• Optreden als intermediair en ambassadeur.

• Signalering en behartiging van (Brabantse) belangen.

Daarnaast werkt de VBG samen met de provincie Noord-Brabant door:

• Afstemming beleid.

• Verbetering van de structuur van de samenwerking, bijvoorbeeld rondom Veerkrachtig bestuur.

• Gebruik maken van faciliteiten en netwerk.

• Overleg met GS.
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Bestuur VBG
Het bestuur van de VBG bestond eind 2018 uit:

• Marieke Moorman, voorzitter  burgemeester Bernheze

• Anton Ederveen vicevoorzitter  burgemeester Valkenswaard

• Paul de Beer, bestuurlijk secretaris en penningmeester wethouder Breda

• Karin van den Berg, ambtelijk secretaris  gemeente Tilburg

• Gerard Vrenken  griffier Tilburg

• Coen Boode  gemeentesecretaris Landerd

• Annette Baart  gemeentesecretaris Woensdrecht 

• Etienne Franken  griffier Meierijstad

• Jobke Vonk  burgemeester Halderberge 

• Evert Weys  raadslid Bergen op Zoom

• Ben Peters  wethouder Grave

Voorgedragen leden      

• Greet Buter  wethouder Laarbeek

• Cathalijne Dortmans  wethouder Helmond

• Hans Rutten  raadslid Gilze en Rijen

Afgetreden in 2018

• Maruska Lestrade  wethouder Boxtel

• Marie Louise van Schaijk  gemeentesecretaris Oss

• Mark Jeucken  wethouder Geldrop-Mierlo  
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Aanstellen 
Kascontrolecommissie
Op de Algemene Ledenvergadering van 30 mei 2018 is besloten om een kascontrole- 

commissie aan te stellen. Deze voert controle uit over het jaar 2018 en volgende jaren.

 De heer Pierre Bos (burgemeester gemeente Boekel) en de heer Eric Daandels  

(gemeente Waalwijk) zijn hiervoor benoemd. 
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VBG bijeenkomsten en  
activiteiten in 2018
4.1   Algemene Ledenvergadering

De ALV was op 30 mei bij Poppodium Willem II in ’s-Hertogenbosch, voorafgaand aan de eerste 

Ontmoetingsdag nieuwe stijl. Jantine Kriens (directeur VNG) presenteerde het interbestuurlijk 

programma en de  financiën. Aan de orde kwamen de benoemingen, vaststelling jaarverslag en 

jaarrekening 2017, begroting 2018  en actualisatie van het VBG-beleidsplan. Uit gesprekken en 

ontmoetingen blijkt de behoefte om elkaar te zien en dwarsverbanden te organiseren, met extra 

aandacht voor raadsleden. De vertegenwoordigers in de VNG-commissies vinden belangrijk wat er in 

Brabant leeft, om hun rol in de commissies beter te kunnen vervullen. De VBG wil hen beter faciliteren. 

4.2   Themabijeenkomst Ondermijning in het buitengebied

De vierde en laatste themabijeenkomst over Ondermijning in het buitengebied  ging op  

11 december 2017 niet door vanwege slecht weer. Deze uitgestelde bijeenkomst vond op 19 februari 

2018 plaats. In opdracht van de VBG en de provincie Noord-Brabant is onderzoek gedaan naar 

bestuurskracht en de bestuurlijke aanpak van ondermijning in het buitengebied. Dit resulteerde in 

mei 2018 in het rapport ‘Ondertussen in het buitengebied’. Opnieuw werd duidelijk hoe belangrijk 

brede bewustwording en urgentiebesef zijn rond de problematiek van ondermijnende criminaliteit in 

het buitengebied. Elke bijeenkomst had een plenair deel met een interactief programma en  

3 workshops. 

1. Brabantse aanpak leegstand of samen sterk in Brabant, verzorgd door de provincie

2. Aanpak buitengebied door Wiljan Rooijakkers ( programmaleider Buitengebied Noord-Brabant)

3. Aanpak ondermijning in Noord-Brabant door het RIEC.

Dat het thema leeft bleek wel uit de druk bezochte bijeenkomsten.

4.3   Themabijeenkomst Omgevingswet

De Omgevingswet heeft grote impact op de rol van bestuurders en volksvertegenwoordigers bij 

gemeenten en provincies. Van hen wordt verwacht dat ze ruimte geven aan initiatieven uit de 

samenleving. Beoordeling van nieuwe plannen gebeurt vaker vanuit ‘ja, mits’ in plaats van ‘nee, 

tenzij’. De afweging is tussen verschillende inhoudelijke belangen en samen met verschillende 

overheden, inwoners en maatschappelijke partners. En dat in een Omgevingsvisie uitdragen.  

Is dit allemaal nieuw of kunnen we leren van ervaringen? Dat vraagt om een ontmoeting en dialoog 

van bestuurders, om de veranderende rol van bestuur en volksvertegenwoordiging bij de Omgevings-

wet te verkennen en van elkaar te leren. 

Op 6 december 2017 was in regio Zuid de eerste van de vier themabijeenkomsten in Oisterwijk. Voor 

regio West was de bijeenkomst op 27 februari in Breda. De bijeenkomsten van 12 en 15 maart in Uden 

en Oirschot werden vanwege de verkiezingen verzet naar 1 oktober in Oirschot en 8 oktober in Uden. 

De belangstelling was goed en de discussies levendig. De wethouders Omgevingsvisie van de vier 

gemeentes vertelden over de ervaringen en geleerde lessen. De gemeentes zijn benaderd om hun 

verhaal over de omgevingsvisie te vertellen, als voorbeeld voor andere gemeentes. 

Gedeputeerde Van Merrienboer stond stil bij de hoofdopgaven, de kernwaarden, samenspel met de 

omgeving en digitalisering van de provinciale omgevingsvisie. ‘Ontdekken, ‘ophalen’ en ‘loslaten’ 

werden vaak genoemd. Ook kwam het proces ter sprake. Provinciale Staten heeft eind 2018 het 

voorstel over de provinciale omgevingsvisie vastgesteld.
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4.4   Ontmoetingsdag 30 mei 2018 in ’s-Hertogenbosch

Na de ALV startte het programma. 

•  Electoraal geograaf Josse de Voogd verzorgde de workshop ‘Hoe stemde Brabant?’ Hij gaf  

inzicht in de algemene patronen in Brabant en vergeleek trends en ontwikkelingen in  

Nederland. Dit onderwerp kon op warme belangstelling van het publiek rekenen, zo kort na 

de gemeenteraadsverkiezingen. 

•  Patrick Vermeulen (PON) presenteerde de uitslag van de enquête over de belangrijkste bestuur-

lijke opgaven van gemeenten. Eén van de conclusies was dat over de hele linie het vertrouwen 

bij bestuurders hoger is dan bij burgers. Onderwerpen die vaak genoemd werden: energie, 

duurzaamheid, participatiemaatschappij, armoedebeleid, economie, woonopgave, behoud van 

aantrekkelijk landschap.

•  Er was een rondleiding door de voormalige sigarenfabriek Willem II, met expositieruimte en 

kunstenaarsatelier en het onlangs geopende Social Lab.

De avond stond in het teken van de toekomst van de lokale democratie, toegelicht door prof.  

dr. Wim Voermans, hoogleraar staat- en bestuursrecht. De bijeenkomst werd bezocht door circa  

60 leden.

4.5   Ontmoetingsdag 10 oktober bij Breda International Airport

De Ontmoetingsdag was op een zeer speciale locatie, het vliegveld Breda International Airport in 

de gemeente Halderberge. Het middagprogramma ging over ophalen van input voor de afspraken 

die de VBG wil maken met het provinciebestuur (in verband met de provinciale verkiezingen in 

maart 2019). 

•  In de workshop Duurzaamheid van de Strategie Centrale moesten de deelnemers zelf aan de 

slag. Met interactieve werkvormen werd geïnventariseerd welke onderwerpen men belangrijk 

vond en welke rol men ziet voor de samenwerking tussen provincie en de Brabantse gemeenten.

•   De workshop Economie (door Ivka Orbon directeur Brabant Advies) liet cijfers zien over de 

Noord-Brabantse situatie in het licht van de economische ontwikkeling. Het bleek voer voor 

een geanimeerde discussie in twee sessies, uitmondend in suggesties voor het VBG-verkie-

zingsdocument met aanbevelingen voor beleid over verbindingen, arbeidsmarkt, daadkracht en 

vernieuwingen.

•  Stef Have (directeur Breda International Airport) gaf een presentatie over ontstaan en  

ontwikkelingen rondom Breda International Airport. 

•  Tijdens het buffet konden de deelnemers kennis maken met de gekozen Brabantse VNG- 

commissieleden. Het thema voor de Ontmoetingsdag 2019 wordt ontmoeten en uitwisselen van 

ideeën met Brabantse VNG-commissieleden. 

De avond stond in het teken van bestuurlijke integriteit, een hot onderwerp. Jan Boelhouwers 

(burgemeester Gilze en Rijen), René Bagchus (directeur BiZa) en de CdK Wim van de Donk gaven 

hun visie en deelden hun ervaringen. 
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4.6   Bijeenkomsten van derden

 Deelnemen in advies-, klankbord of stuurgroep zijn ook taken van VBG- bestuursleden. Enkele 

voorbeelden zijn:

•  Op de klimaattop Zuid tekende Paul de Beer namens de VBG  de intentieverklaring voor 

ondersteuning van gemeenten. Provincie Noord-Brabant, Enexis, Enpuls en de VBG gaan samen 

een ondersteunende structuur opzetten., Doel is gemeenten te helpen bij integrale en gecoör-

dineerde aanpak van grootschalige duurzame opwekking voor zonnevelden, wind, aardgasvrij en 

eventueel andere thema’s. 

• VBG-bestuursleden zijn betrokken bij het themaonderzoek Sociale Tweedeling in Brabant. 

• Aanbevelingen doen voor Brabantse VNG-commissieleden.

• Deelname aan de werkgroep Veerkrachtig Bestuur. 

• Overleg met Waterschappen en DB van de VBG.

• Voorzitters- en secretarisoverleg bij de VNG.

• Klankbordgroep InterBestuurlijk Toezicht, onder ander over het uitvoeringsprogramma IBT 2019.

• Agendalid Stuurgroep Agrarisch Natuurbeheer en Overleggroep Landschapsbeheer.

4.7   Handreiking de zeven van de VBG

Na de verkiezingen voor Provinciale Staten in 2015 deed de VBG aan de Brabantse Staten een 

handreiking voor een gezamenlijke agenda. In de vorm van De zeven van de VBG is inzicht gegeven 

in de opdracht waar gemeenten voor staan en waar gemeenten en provincie samen kansen en 

uitdagingen hebben. Inmiddels is de Zeven van de VBG uitgewerkt en heeft elk thema één of 

meerdere trekkers.

De thema’s zijn:

•  bestuurlijke transitie

• een sterk netwerk, op weg naar nieuwe verhoudingen tussen overheid en burger

• samen sterker in Europa op basis van een gemeenschappelijke agenda

• energie, klimaat en voedselproductie

• economie en arbeidsmarkt

• cultuur en sport

• nieuwe manieren van (samen)werken (onderdeel van alle 6 thema’s)

 Afstemming over de voortgang van de thema’s vindt twee keer per jaar plaats met Gedeputeerde 

Staten van de Provincie Noord-Brabant.

In 2019 zijn de Provinciale verkiezingen. Enkele thema’s zijn afgerond of op het punt van afronden. 

Er komt een nieuwe agenda waarvoor onder andere input is gevraagd op de Ontmoetingsdag.

4.8   Verkiezingen VNG commissies

In 2018 waren er commissie verkiezingen bij de VNG. Onder andere via de website van de VBG 

konden geïnteresseerden zich aanmelden voor een bestuursfunctie bij de VNG. Door actieve 

betrokkenheid bij aanmelding van kandidaten voor VNG-bestuur en commissies, probeert de VBG 

de belangen van Brabant te dienen met een ruime vertegenwoordiging. Er zijn 27 Brabantse 

commissieleden benoemd per 30 november 2018. In de bijlage van het jaarverslag staan de 

namen van de deelnemers aan de commissies.
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4.9   Vanaf maart 2018 is de VBG-website online. 

• Ruim 1.600 bezoekers

• 2.700 sessies

• Zij bekeken ruim 10.000 pagina’s

• Gemiddeld bezoek website 3 minuten

• Gemiddeld bekeek bezoeker 3,5 pagina.

Nieuwsbrief kwam uit in mei, juli, september en november.

Ongeveer 400 personen ontvangen de nieuwsbrief.
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Financiële  
verantwoording 2018
Begroting 2018

5

Inkomsten Uitgaven

VNG contributie  9.045,00 Organisatiekosten 24.000,00

Contributies 2018 40.000,00 Secretariaatskosten 45.045,00

Inzet reserve 20.000,00 Kosten website pm

Totaal 69.045,00 Totaal 69.045,00

Jaarrekening 2018

Inkomsten Uitgaven

VNG bijdrage   9.045,00 Ontmoetingsdagen en 
regiobijeenkomsten

18.849,26

Contributies  2018 42.452,58 Website  3.455,65

Kas         33,50 Ambtelijk secretaris 20.908,80

Rente          0,35 Secretariaatskosten 50.094,00

Inzet reserve VBG 29.446,71 Bankkosten       108,00

Crediteuren 11.553,97 Organisatiekosten (o.a. 
drukwerk, VNG dag)

 1.558,18

Totaal 92.532,11 Totaal 92.532,11

Toelichting 

•  Voortvloeiend uit het beleidsplan heeft de nieuwe website niet alleen meer gekost aan hosting 

en ontwikkeling maar ook extra inzet van het secretariaat gevergd.

•  Er is voor gekozen om in 2018 nog zowel met ambtelijk secretaris VBG als algemene secretariële 

ondersteuning te werken, waardoor de kosten fors zijn opgelopen.

•  Voortvloeiend uit het beleidsplan zijn er extra bijeenkomsten georganiseerd, zijn deze goed 

gefaciliteerd en is geïnvesteerd in de kwaliteit van het programma en organisatieondersteu-

ning.

•  In het beleidsplan is gesteld dat de reserve in twee jaar volledig uitgenut kon worden om de de 

VBG meer betekenis te geven. 

•  De reserve cq liquiditeit bedraagt per 1 januari 2019 13.610,97 euro.  

• Voor de regiobijeenkomsten zijn er gemeentes geweest die alle kosten hebben doorberekend. 
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6 Begroting 2019
Begroting 2019

Inkomsten Uitgaven

VNG bijdrage1  9.000,00 Ontmoetingsdagen 5.000,00

Contributies2 42.500,00 Secretariaatskosten 35.000,00

Contributieverhoging3 1.500,00 Inhuur derden 10.000,00

Kosten website  1.500,00

Organisatiekosten  1.500,00

Totaal 53.000,00 Totaal 53.000,00

Toelichting 

•  Om een sluitende begroting in 2019 te krijgen zal zowel aan de kosten als aan de inkomsten kant door het 

DB besluitvorming moeten plaatsvinden.
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Bijlage 1
Brabantse vertegenwoordigers  
in VNG-commissies

VNG bestuur

• Theo Weterings (burgemeester Tilburg)

• Caspar Rutten (raadslid Breda)

Commissie Europa en Internationaal

• Wobine Buijs-Gloudemans (burgemeester Oss)

• Hans Janssen (burgemeester Oisterwijk)

• Marcelle Hendrickx (wethouder Tilburg)

Commissie Financiën

• Marcel Oosterveer (wethouder Eindhoven)

• Jan Goijaarts (wethouder Meierijstad)

Commissie Informatiesamenleving

• Gerard Bruijniks (wethouder Loon op Zand)

Commissie Raadsleden en Griffiers

• Paul Piket (griffier Breda)

• David Vermorken (raadslid Gilze Rijen)

• Roger van den Akker (griffier Oss)

Commissie Ruimte en Mobiliteit

• Mario Jacobs (wethouder Tilburg)

• Dianne Schellekens (raadslid Vught)

Commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs

• Renate Richters (wethouder Eindhoven)

• Miriam Haagh (wethouder Breda)

• Erik de Ridder (wethouder Tilburg)

Commissie Bestuur en Veiligheid

• Theo Weterings (burgemeester Tilburg)

• Anton Ederveen (burgemeester Valkenswaard)

Commissie Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie

• Lars van der Beek (wethouder Woensdrecht)

 



Commissie Economie, klimaat, Energie en Milieu

• Berend de Vries (wethouder Tilburg)

• Boaz Adank (wethouder Breda)

• Ariane Zwarts (wethouder Gilze Rijen)

• Cors Punt (raadslid Moerdijk)

College van Arbeidszaken

• Huib van Olden (wethouder ’s-Hertogenbosch)

• Jan Boelhouwer (burgemeester Gilze Rijen)

• Hanne van Aart (burgemeester van Loon op Zand)

• Lex Roolvink (burgemeester Grave)
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