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1 Inleiding

In 2017 heeft de Algemene Leden Vergadering het nieuwe Beleidsplan 2017-2019 van de VBG vastgesteld. In 

dit beleidsplan is de doorontwikkeling en verdere professionalisering van de VBG opgenomen. 

Een bijzondere taak van de VBG is het bieden van een platform voor raadsleden, burgemeesters, wethouders, 

griffiers en secretarissen, waarbij uitwisseling van informatie en ervaring voorop staat. Daarnaast wil de VBG 

de kwaliteit van het voorbereidings- en besluitvormingsproces in provinciale aangelegenheden bevorderen. 

Zij doet dit door te overleggen met de provincie, door deel te nemen aan adviescommissies en door signalen 

van gemeenten over te brengen. Doel is het inrichten van open en interactieve beleidsvorming waarbij de 

gemeenten tijdig in beeld komen.

De VBG levert bestuurders en ambtenaren die op landelijk en provinciaal niveau de kwaliteit van de beleids-

vorming vanuit een gemeentelijke achtergrond bevorderen, zowel proactief als reactief. De VBG vormt een 

wijdvertakt gemeentelijk netwerk van waaruit wordt samengewerkt met andere organisaties en kennisinstitu-

ten.

Ook in 2017 heeft de VBG volop geïnvesteerd om haar doelstellingen te behalen. Om de onderlinge contac-

ten te onderhouden zijn in het afgelopen jaar, buiten de Algemene Ledenvergadering, diverse bijeenkomsten 

georganiseerd over ondermijning in Noord-Brabant, over de omgevingsvisie, een bijeenkomst over democratie 

en participatiesamenleving ‘de verleidende overheid’, en één themabijeenkomst over Europa.

In dit jaarverslag wordt teruggekeken op het jaar 2017 en verantwoording afgelegd over de financiën over 

het jaar 2017, het halen van de doelstellingen en staat de begroting 2018 centraal. In het beleidsplan 2017-

2019 staan de doelen en voornemens voor de komende periode opgenomen.
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1.1 Taken van de VBG (2017)

De Vereniging van Brabantse gemeenten (VBG) is er op gericht om kwaliteit, creativiteit en bestuurskracht 

van de Brabantse gemeenten te bevorderen 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:

•  het bevorderen van het benoemen van deskundige, bevlogen en kwalitatief hoogwaardige VNG bestuurs- en 

commissieleden;

• het in stand houden van een VBG-netwerk, onder andere door het organiseren van bijeenkomsten;

• het optreden als intermediair en ambassadeur;

• signalering en behartiging van (Brabantse) belangen.

Daarnaast is er vanuit de VBG samenwerking met de provincie Noord-Brabant:

• door afstemming beleid;

• door verbetering van de structuur samenwerking, bijvoorbeeld rondom de veerkrachtig bestuur;

• door gebruikmaking van faciliteiten en netwerk.
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2 Bestuur VBG

Het bestuur van de VBG bestond eind 2017 uit:

• M. Moorman, voorzitter ...................................................................................................... burgemeester Bernheze

• P. de Beer, vicevoorzitter en penningmeester .............................................................. wethouder Breda

• K. van den Berg, ambtelijk secretaris  ............................................................................. gemeente Tilburg

• G. Vrenken ............................................................................................................................... griffier Tilburg

• C. Boode ................................................................................................................................... gemeentesecretaris Landerd

• M. Lestrade .............................................................................................................................. wethouder Boxtel

• M.L. van Schaijk ..................................................................................................................... gemeentesecretaris Oss

• M. Jeucken ............................................................................................................................... wethouder Geldrop-Mierlo

• E. Weys ...................................................................................................................................... raadslid Bergen op Zoom

• B. Peters .................................................................................................................................... raadslid Grave

Toegetreden in 2017

• A. Ederveen .............................................................................................................................. burgemeester Valkenswaard

Afgetreden in 2017

•  R.J. van de Mortel, vicevoorzitter .................................................................................... burgemeester Vught

• S. Adriaansen .......................................................................................................................... burgemeester Woensdrecht 

3. Aanstellen Kascontrolecommissie

Bij algemene Ledenvergadering d.d. 31 mei 2017 is besloten een kascontrolecommissie aan te stellen. Deze kascontro-

lecommissie voert over het jaar 2017 en volgende jaren de controle uit.  De heer Pierre Bos (burgemeester gemeente 

Boekel) en mevrouw Annette Baart  (gemeentesecretaris gemeente Woensdrecht) zijn hiervoor benoemd. 



Jaarverslag 2017  |  Jaarrekening 2017  |  Begroting 20188

4 VBG bijeenkomsten en activiteiten in 2017

 4.1 ALV en Themabijeenkomst ‘Europa’

Deze bijeenkomst stond in het teken van samenwerking met Europa. Het plenaire gedeelte startte onder 

leiding van Marieke Moorman, voorzitter VBG en gedeputeerde Bert Pauli (economie en Internationalisering). 

Daaropvolgend vonden er workshops plaats:

1. Europese Financieringsregels, subsidie

2. Grensoverschrijdende criminaliteit

3. Leefbaarheid kleine kernen

Na de workshops is er gezamenlijk teruggekoppeld en afgesloten. 

 4.2 Themabijeenkomsten ‘Ondermijning in het Buitengebied’ 

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 tot het rapport  

‘Ondertussen in het buitengebied’. Hier werd opnieuw duidelijk hoe belangrijk brede bewustwording en 

urgentiebesef rond de problematiek van ondermijnende criminaliteit in het buitengebied is. Hierop zijn een 

4-tal regiobijeenkomsten georganiseerd. Elke bijeenkomst kende een plenair gedeelte met een interactief 

programma, gevolgd door een 3-tal workshop:

1. Brabantse Aanpak leegstand, of Samen Sterk in Brabant, workshop is verzorgd door Provincie  

Noord-Brabant.

2. Aanpak Buitengebied, workshop is verzorgd door Wiljan Rooijakkers, programmaleider Buitengebied  

Noord-Brabant.

3. De aanpak van ondermijning in Noord-Brabant, workshop verzorgd door het RIEC.

Na de workshops is er gezamenlijk teruggekoppeld en afgesloten. 

Alle bijeenkomsten zijn zeer druk bezocht, tussen de 60 en 70 aanmeldingen per bijeenkomst. Uit de 

bijeenkomsten zijn er follow-up afspraken gemaakt met deelnemende gemeenten. Programmaleider 

Noord-Brabant, Wiljan Rooijackers en accountmanagers RIEC zullen in overleg gaan om te komen tot een 

gezamenlijke aanpak criminaliteit in Noord-Brabant.

 4.3 Themabijeenkomst  ‘Omgevingswet’

In 2017 is de eerste van de vier regiobijeenkomst gehouden over de omgevingswet. 

Deze bijeenkomsten organiseert de VBG in samenwerking met de Provincie. 

Opzet van deze bijeenkomsten is dat de gastgemeente een presentatie houdt over hoe

zij de invoering omgevingswet aanpakken en gedeputeerde een toelichting geeft over 
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het voorontwerp omgevingsvisie.

De eerste bijeenkomst vond plaats in Oisterwijk. In Oisterwijk is al in een vroeg stadium 

geanticipeerd op de komst van de omgevingswet.

De  gedeputeerde Erik van Merrienboer lichtte een tipje van de sluier op over de 

voorontwerp omgevingsvisie die binnenkort beschikbaar komt. Begin 2018 zet de 

provincie hiermee een volgende stap in het provinciale besluitvormingsproces. 

Tot slot kwam een goed gesprek op gang met de aanwezigen. Hoe ga je om met een 

gewenste verandering van houding en gedrag? Hoe is de relatie tussen een regionaal 

ruimtelijke visie en een lokale omgevingsvisie? Hoe gaan we kennis en ervaringen delen? 

Gemeenten, provincie en de GGD staken elkaar de helpende hand toe. De VBG wil 

daarbij blijven faciliteren.

Begin 2018 gaan VBG en provincie met de gemeentes Breda, Uden en Oirschot 

een soortgelijke avond over de omgevingsvisie organiseren.

 4.4. Themabijeenkomst ‘De verleidende overheid’

De Vereniging Brabantse Gemeenten (VBG)  heeft een bijeenkomst voor alle raadsleden van Noord-Brabant 

over democratie en participatiesamenleving.

Hierbij waren tevens zittende raadsleden uitgenodigd. Zij konden iemand meenemen naar deze bijeenkomst, 

die kans maakt in maart 2018 nieuw raadslid te worden. 

Deze themabijeenkomst kende een plenair inspiratiegedeelte en een viertal workshops:

1.  Gemeenteraad en Organisatie: liefde van twee kanten?

2.  Raadslid zijn in een moderne democratie: hoe verleidt je mensen om mee te doen?

3.  Burgerinitiatieven: loslaten zonder te laten vallen.

4.  Raadslid zijn in een moderne democratie: omgaan met relaties.

De bijeenkomst kende een grote opkomst met een goede mix van zittende raadsleden en aspirant raadsleden. 

De presentaties van de workshop zijn na afloop op verzoek van de deelnemers ter beschikking gesteld. 

De bijeenkomsten waren plenair, waarbij de bedoeling was reacties op te halen uit de zaal. Reacties waren o.a. 

hoe zorg ik er als raadslid voor om in contact te blijven met de 

inwoners? Hoe betrek ik als raadslid initiatieven uit de samenleving bij de besluitvorming.

Hoe sla ik als raadslid een brug tussen het (papieren) raadswerk en burgerinitiatieven. 

Het praktijkvoorbeeld van de gemeente Heusden kwam ook aan de orde. 

Wat heeft gewerkt in Heusden: wijkbezoek, wijkgesprek, wijktips, Buurt bestuurt en specifiek het  succesver-

haal van de burgerbegroting Hedikhuizen. 
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 4.5 Bijeenkomsten van derden

Regelmatig zijn de leden van het bestuur van de VBG aanwezig of leveren zij een inhoudelijke bijdrage 

op bijeenkomsten van derden. Zo hebben wij onder meer een workshop verzorgd bij het European Rural 

parlement in Venhorst. Verder zijn we aanwezig geweest bij verschillende bijeenkomsten van onder meer de 

Provincie, Brabantse Waterschappen, BOM en Brabants Landschap.

 4.6 Handreiking van de zeven van de VBG

Sinds de verkiezingen voor Provinciale Staten in 2015 heeft de VBG aan de Brabantse Staten een handreiking 

gedaan om een gezamenlijke agenda te voeren. In de vorm van ‘De zeven van de VBG’ is inzicht gegeven 

in de opdracht waar gemeenten voor staan en waar we als gemeenten en provincie gezamenlijk kansen 

en uitdagingen hebben. Ondertussen is de Zeven van de VBG nader uitgewerkt en zijn er per thema een 

tweetal trekkers benoemd van de VBG om deze onderwerpen verder te brengen. De zeven van de VBG gaan 

over inhoudelijke thema´s waar provincie en gemeenten samen een maatschappelijke opgave in hebben. De 

thema´s zijn:

• Bestuurlijke transitie: op weg naar nieuwe verhoudingen tussen overheid en burger;

• Een sterk netwerk: naar een symbiose van stad en land;

• 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.

Elk thema heeft een of meerdere leden die trekker zijn. De verdelingen in 2017:

De zeven van de VBG Portefeuillehouders
Bestuurlijke transitie:
 - IBT
 - Veerkrachtig Bestuur
 - Onderzoek

Coen Boode
Anton Ederveen
Marie-Louise van Schaijk
Paul de Beer

Een sterk netwerk: 
naar een symbiose van stad en land

Coen Boode
Ben Peters

Samen sterker in Europa
Roderick van de Mortel
Evert Weys

Energie, klimaat en voedselproductie Paul de Beer

Economie en Arbeidsmarkt
Gerard Vrenken
Marusjka Lestrade

Cultuur en Sport Marusjka Lestrade

Nieuwe manieren van (samen) werken Integraal onderdeel van bovenstaande thema’s

 De trekkers van de thema’s hebben regelmatig overleg met de provincie over de thema’s en worden de in-

houdelijke bijeenkomsten geënt op de Zeven van de VBG. In een aantal gevallen wordt de VBG gevraagd een 

positie in te nemen in een advies, klankbord of stuurgroep. 
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5 VBG-nieuwsberichten en website

Via de VBG-nieuwsberichten verstrekt de VBG actuele informatie aan gemeenten. In 2017 zijn er een aantal 

nieuwsberichten verschenen. Hierin wordt elke editie aandacht besteed aan zowel nieuwsberichten uit de 

eigen organisatie als van daarbuiten.

Voor 2018 wordt gekeken of de nieuwsbrief via de nieuwe website van de VBG geplaatst kan worden. 
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6 Financiële verantwoording 2017

Begroting 2017
Inkomsten Uitgaven
VNG-bijdrage  €  9.045,-- Organisatiekosten  €  24.000,--

Contributie 2017  €  40.000,-- Secretariaatskosten  €  45.045,--

Onttrekking VBG-reserve  €  20.000,--

Totaal  €  69.045,-- Totaal  €  69.045,--

Jaarrekening 2017
Inkomsten Uitgaven
VNG-bijdrage  €  9.045,--  Organisatiekosten (o.a. 

websitekosten, bankkosten) 
 €  23.991,34

Contributie 2017  €  43.000,-- Secretariaatskosten
(Pon en gemeente Breda)

 €  34.678,77 

Kas  €  67,25

Representatiekosten  €  7.068,79  

Rente  €  86,13

Onttrekking VBG-reserve  €  13,540,52  

Totaal inkomsten 2017  €  65.738,90 Totaal uitgaven 2017  €  65.738,90

Toelichting

• In 2017 is het secretariaat van de VBG overgegaan van het PON naar gemeente Breda. Hierdoor was er in 

het eerste kwartaal van 2017 een dubbele facturering. 

• Het overschot op de jaarrekening 2017 is toegevoegd aan de VBG-reserve 2018.

Het saldo op de lopende rekening bedraagt:

Per 31 december 2017  € 3.136,02

Het saldo van de spaarrekening bedraagt:

Per 31 december 2017  € 52.230,16
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7 Begroting 2018
Inkomsten Uitgaven
VNG-bijdrage  €  9.045,- Organisatiekosten  €  24.000,-

Contributie 2017  €  40.000,- Secretariaatskosten  €  45.045,-

Onttrekking VBG-reserve  €  20.000,- Kosten website  €  pm

Totaal  €  69.045,- Totaal  €  69.045,-

Toelichting

• Over de contributie 2018 zal een inflatiecorrectie worden berekend, exacte bijdrage VNG was bij publicatie 

van deze jaarrekening nog niet bekend. 

• Onttrekking VBG-reserve volgens beleidsplan 2017-2019, o.a. website

• Vanwege verhoogde secretariële inzet is de verwachting dat meevaller in 2017 zich in 2018 niet zal  

voordoen.
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8 Bijlagen

 8.1 Bijlage 1: Brabantse bestuurders bij de VNG 
Overzicht Brabantse bestuurders in VNG bestuur en VNG commissies in 2017

Commissie Naam Gemeente Huidige functie

Bestuur De heer S. Depla Eindhoven Wethouder

De heer B. de Vries Tilburg Wethouder

De heer T. Weterings Tilburg Burgemeester

Adviescommissie Asiel en 

Integratie

Mevrouw M. Vermue Cranendonck Burgemeester

De heer R. van de 

Mortel

Vught Burgemeester

Mevrouw R. Richters Eindhoven Wethouder

De heer B. Link Geldrop-Mierlo Burgemeester

Arbeidszaken De heer H. van Olden ’s-Hertogenbosch Wethouder

De heer H. Hellegers Uden Burgemeester

Mevrouw H. van Aart Heusden Wethouder

Mevrouw H. van Rijn-

bach-de Groot

Etten-Leur Burgemeester

De heer J. Boelhouwer Gilze Rijen Burgemeester

De heer L. Roolvink Grave Burgemeester

De heer A. Coppens Bergen op Zoom Wethouder

Bestuur en veiligheid De heer A. Ederveen Valkenswaard Burgemeester

De heer J. Hamming Heusden Burgemeester

De heer T.Wterings Tilburg Burgemeester

Dienstverlening  

en Informatiebeleid

De heer S. Slaats Waalwijk Raadslid

De heer G. Bruijniks Loon op Zand Wethouder

De heer M. Meijs Tilburg Gemeentesecretaris

Europa en Internationaal Mevrouw M. Hendrickx Tilburg Wethouder

De heer H. Janssen Oisterwijk Burgemeester

Europa en Internationaal Mevrouw W. Buijs Oss Burgemeester

De heer T. Rombouts ’s-Hertogenbosch Burgemeester
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Commissie Naam Gemeente Huidige functie

Financiën De heer S. Depla Eindhoven Wethouder

De heer J. van Groos Waalwijk Wethouder

De heer T. Theunis Roosendaal Wethouder

Gezondheid en Welzijn De heer J. Schouw Etten-Leur Wethouder

De heer L. Bisschops Best Raadslid

Mevrouw J. Visscher Eindhoven Wethouder

Milieu, Energie  

en Mobiliteit

De heer B. de Vries Tilburg Wethouder

De heer C. Punt Moerdijk Raadslid

De heer P. van de Wiel Boxtel Wethouder

De heer C. Vermeer Breda Gemeentesecretaris

Onderwijs, Cultuur  

en Sport

De heer P. de Ridder Oosterhout Gemeentesecretaris

Raadsleden & Griffiers De heer T. Dijkmans Cranendonck Raadslid

De heer G. Vrenken Tilburg Raadsgriffier

De heer C. Rutten Breda Raadslid

Ruimte en Wonen De heer S. Adriaansen Woensdrecht Burgemeester

Mevrouw E. van Dijk Eindhoven Raadslid

Werk en Inkomen De heer E. de Ridder Tilburg Wethouder

Subcommissie  

Decentralisatie Jeugdzorg

Mevrouw J. Visscher Eindhoven Wethouder

Mevrouw M. Moorman Bernheze Burgemeester

De heer R. Peters Oss Wethouder

Subcommissie  

Rechtspositie Politieke 

Ambtsdragers

Mevrouw W. van der 

Rijt

Heeze-Leende Wethouder

De heer B. Link Geldrop-Mierlo Burgemeester

Subcommissie Water De heer J. de Beer Zundert Wethouder

De heer H. Gaillard Son en Breugel Burgemeester

De heer J. Smarius Uden Gemeentesecretaris

Door actief betrokken te zijn bij de aanmelding van kandidaten voor het VNG bestuur en de commissies, probeert de 

VBG de belangen van Brabant te dienen door middel van een ruime vertegenwoordiging.




