
 
VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING VBG, WOENSDAG 26 JUNI 

2019 
 

LOCATIE: Hall of Fame, Burgemeester Brokxlaan 6 in Tilburg 
 
AANWEZIG: circa 50 leden 

 
AANWEZIG bestuur VBG: Marieke Moorman, Gerard Vrenken, Karin v.d. Berg, 

Coen Boode, Evert Weys, Etienne Franken, Greet Buter, Jobke Vonk, Annette 
Baart, Cathalijne Dortmans, Mariëtte Lemmens (verslaglegging) 
 

De voorzitter van de VBG, Marieke Moorman heet de aanwezigen welkom en 
geeft het woord aan Theo Weterings, burgemeester van Tilburg en tevens 

algemeen bestuurslid van de VNG en commissielid van de cie. Veiligheid. De heer 
Weterings wijst op het grootste burgerinitiatief van Tilburg wat onlangs is 
uitgevoerd, het stadspark in de Spoorzone, inclusief stadscamping. Dit project is 

samen met bewoners vormgegeven.  
Vanwege de afwezigheid van de directie van de VNG neemt hij de honneurs 

waar. Hij onderstreept het belang van goedwerkende provinciale afdelingen. Hij 
blikt terug op de ALV van de VNG. Daar kwam onder andere de jeugdzorg ter 

sprake. Tussenstand met het kabinet is op dit moment dat jeugdzorg er 420 
miljoen erbij krijgt en 2x 300 miljoen voor 2020 en 2021. 
Op zich een goed resultaat maar daarmee is het verhaal nog niet klaar. VNG zal 

verder met het kabinet in gesprek moeten gaan.  
Een ander belangrijk punt is Bestuur en Veiligheid. Gemeentes zijn de eerste 

overheid. De keuze om te decentraliseren kan alleen gemaakt worden als wij 
daar ook ruimte voor krijgen. Tijdens de ALV zijn opnieuw hierover 
bemoedigende woorden gesproken door de minister van BiZa. Maar VNG mist 

nog de daadkracht, het instrumentarium en de noodzakelijke uitbreiding voor 
gemeentes.  

De heer Weterings wijst op de reactie van de staatscie. Remkes over de invulling 
van het landelijk bestuur en het instrument dat ontwikkeld zou moeten worden. 
De cie. Remkes bepleit voor mogelijkheden om referenda te organiseren op 

lokaal niveau. 
 

1. Vaststelling jaarverslag 2018 en jaarrekening 2018 
Paul de Beer, aftredend penningmeester, geeft de toelichting op de 
jaarrekening 2018. Het bestuur heeft mandaat gekregen om het 

ambitieuze beleidsplan uit te voeren en daarvoor 2 jaar lang de financiële 
reserves in te zetten. Er is een nieuwe website en nieuwsbrief gekomen en 

er zijn veel activiteiten georganiseerd zoals 2x vier regiobijeenkomsten 
over ‘ondermijning in het buitengebied’ en de ‘omgevingsvisie’. In 2018 



zijn er 2 ontmoetingsdagen georganiseerd o.a. in ‘s-Hertogenbosch en op 

Breda International Airport. Naast de normale werkzaamheden hebben de 
bestuursleden nevenfuncties te vervullen. Dit kost extra secretariële 

ondersteuning en extra kosten. Bij het organiseren van 
regiobijeenkomsten wordt een beroep gedaan op gemeentes. De ene 
gemeente berekent alle kosten door en de andere gemeente belast de 

kosten niet door. De financiële reserves zijn ingezet om de ambities te 
realiseren.  

 
De kascontrolecommissie, Pierre Bos en Eric Daandels, hebben de 
jaarrekening gecontroleerd en vastgesteld dat de cijfers kloppen. Zij 

hebben het advies gegeven om na te denken over een andere 
begrotingsmethodiek. Dit staat op de agenda van deze ALV. 

 
De ALV stemt in met het jaarverslag 2018 en de jaarrekening 2018 en 
verleent decharge voor het gevoerde financiële beleid. De begroting 2019 

wordt vastgesteld. 
 

2. Benoeming van bestuursleden 
Karin v.d. Berg, Paul de Beer en Ben Peters treden uit het bestuur. De ALV 

stemt in met de benoeming van de nieuwe leden: Greet Buter voor de 
functie van penningmeester (DB lid), zij is wethouder in Laarbeek, Hans 
Rutten, (AB lid) raadslid in Gilze Rijen en Cathalijne Dortmans (AB lid), 

wethouder Helmond. 
 

3. Kascontrolecommissie 
Pierre Bos heeft 2 jaar in de kascontrolecie. gezeten. Nieuwe kandidaat is 
Steven Adriaansen (burgemeester Woensdrecht). Hij vormt samen met 

Eric Daandels (wethouder Waalwijk) de kascontrolecommissie. De ALV 
stemt in met de benoeming van Steven Adriaansen tot lid van de 

kascontrolecommissie. 
 

4. Vaststelling beleidsplan VBG periode 2019-2021 

De VBG vil doorgaan op de ingeslagen weg van verdere 
professionalisering. Zowel in het eigen secretariaat, procescoördinatie en 

specifieke inhoudelijke kennis van expertise. Dit alles met het uiteindelijke 
doel om kwaliteitsverbetering voor de leden te realiseren. 
Alle 27 Brabantse VNG commissieleden zijn persoonlijk bezocht door de 

voorzitter en vice voorzitter. In het gesprek is gevraagd wat kunt u doen 
voor Brabant en wat kan de VBG voor u betekenen. Tevens is gevraagd 

om een actieve deelname aan onze Ontmoetingsdagen. Unaniem 
reageerden alle commissieleden enthousiast. Ook wil de VBG meer gebruik 
gaan maken van digitale ledenraadpleging. Laatste punt in het beleidsplan 

is het maken van een samenwerkingsagenda met het nieuwe college van 
GS. Een voorzet voor de agenda is reeds gemaakt, deze kunt u vinden op 

de website. (brief Samen Brabant). 
 
De ALV stemt in met het beleidsplan 2019-2021. 

 
5. Vaststelling begroting met een voorstel tot contributieverhoging  

De afgelopen 2 jaren is flink geïnvesteerd in verbetering van de kwaliteit. 
Daarvoor zijn ook de financiële reserves ingezet. Inmiddels is de reserve 



nagenoeg uitgeput. De kascontrolecommissie adviseerde om eens na te 

denken over een nieuwe begrotingssystematiek. Op dit moment is 
bijvoorbeeld onduidelijk waarop de contributie voor de gemeentes is 

gebaseerd.  Er is onderzoek gedaan bij andere provinciale afdelingen. De 
meeste hanteren een inwonersbijdrage. Die geeft een heldere grondslag. 
Uit het onderzoek blijkt dat de onderkant van de bijdrage 5 cent per 

inwoner is. Om onze ambities waar te kunnen maken is het voorstel om in 
te stemmen met een contributie van 5 cent per inwoner met een 

maximum van 5.000 euro per gemeente. Voor een gemeente met 10.000 
inwoners betekent dit een bijdrage van 500 euro, voor een gemeente met 
70.000 inwoners is dit 3.500 euro. 

 
De ALV stemt in met de begroting 2010 en het voorstel tot 

contributieverhoging. 
 
Alle leden krijgen een brief hierover zodat zij dit in hun begroting kunnen 

meenemen. 
 

6. Rondvraag 
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 

Marieke Moorman sluit onder dankzegging de vergadering. Aansluitend 
aan de vergadering neemt GS gedeputeerde Christophe v.d. Maat het 
woord om een toelichting te geven op het nieuwe provinciale 

bestuursakkoord en gaat in op de samenwerking tussen VBG en provincie. 
 

 
 


