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I Inleiding
De Vereniging Brabantse Gemeenten (VBG) is één van de in totaal twaalf provinciale afdelingen 

van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). De VBG heeft nauwe banden met de VNG en 

werkt daarin samen met alle provinciale afdelingen.

De VBG is vertegenwoordiger van alle Brabantse gemeenten in de provincie Noord-Brabant,

VNG en Rijk. Bij alle onderwerpen die de Brabantse gemeenten raken. De VBG doet aan

belangenbehartiging, informatie-kennisdeling en advisering ten behoeve van de leden,

de 62 Brabantse gemeenten. Doel van de afdeling is versterking van de informatievoorziening, de 

platform- en overlegfunctie en de belangenbehartiging bij onderwerpen die alle Brabantse 

gemeenten raken. Deze kerntaken zijn nauw met elkaar verbonden. Uit de platformfunctie komen 

onderwerpen voort waarop de afdeling zich richt als belangenbehartiger. Voor deze taken is kennis 

en informatie, afkomstig van de afzonderlijke leden, onontbeerlijk. Een goede platformfunctie – 

waarin leden en samenwerkingspartners elkaar ontmoeten, dialoog met elkaar voeren en 

informatie uitwisselen - en optimale communicatie tussen leden en samenwerkingspartners zijn 

daarbij noodzakelijk.
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Bestuur VBG
Het bestuur van de VBG bestond eind 2019 uit:

• Marieke Moorman, voorzitter  burgemeester Bernheze

• Anton Ederveen, vicevoorzitter  burgemeester Valkenswaard

• Greet Buter, penningmeester  wethouder Laarbeek

• Coen Boode, bestuurlijk secretaris  gemeentesecretaris Landerd

• Annette Baart    gemeentesecretaris Woensdrecht

•	 Etienne	Franken		 	 	 griffier	Meierijstad

• Cathalijne Dortmans   wethouder Helmond

• Evert Weys    wethouder Bergen op Zoom

• Hans Rutten    raadslid Gilze Rijen

Voorgedragen leden

•	 Paul	Piket	 	 	 	 griffier	Breda

• Thom Blankers    wethouder Heusden

• Marian Witte    burgemeester Geertruidenberg

• Carinne Elion-Valter   raadslid Bergen op Zoom

Afgetreden in 2019

• Karin v.d. Berg    ambtelijk secretaris

• Ben Peters    wethouder Grave

• Jobke Vonk    burgemeester Halderberge

•	 Gerard	Vrenken	 	 	 	 griffier	Tilburg

• Paul de Beer  wethouder Breda

1.  Het bestuur bestaat uit ten minste zeven (7) natuurlijke personen.

2.  De bestuursleden worden door de algemene vergadering benoemd.

3.   Tot bestuurslid kunnen slechts worden benoemd: burgemeesters, wethouders, raadsleden, 

gemeentesecretarissen	en	griffiers	van	Brabantse	gemeenten,	met	dien	verstande	dat	uit	een	

zelfde gemeente niet meer dan één persoon in het bestuur zitting heeft.

4.   Bestuursleden worden benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaren en zijn na hun 

aftreden éénmaal herbenoembaar.

5.  Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de 

overblijvende bestuursleden, of vormt het enige overblijvende bestuurslid niettemin een wettig bestuur.

2.1 Taakverdeling bestuursleden

Binnen	de	VBG	hadden	een	aantal	bestuursleden	in	2019	specifieke	aandachtsvelden:

 • Omgevingswet: Thom Blankers

• Strategische agenda Samen Brabant: Coen Boode en Cathalijne Dortmans

• Relatiebeheer Brabantse VNG-commissieleden: Anton Ederveen

• Themaonderzoek Sociale tweedeling: Annette Baart, Evert Weys

• Vereniging van Raadsleden: Etienne Franken

• Secretarissenoverleg VNG: Coen Boode

• Voorzittersoverleg VNG: Marieke Moorman

• Vereniging van Bestuurskunde: Annette Baart

• Platform vrijkomende kerkgebouwen: Annette Baart

• InterBestuurlijk Toezicht: Paul Piket

• Ontmoetingsdagen VBG en provincie medeorganiseren: Greet Buter, Etienne Franken
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Aanstellen 
Kascontrolecommissie
Op de Algemene Ledenvergadering van 26 juni 2019 is besloten om een kascontrolecommissie aan 

te stellen. Deze voert controle uit over het jaar 2019 en volgende jaren. De heer Eric Daandels 

(wethouder Waalwijk) en Steven Adriaansen (burgemeester Woensdrecht) zijn hiervoor benoemd.
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VBG activiteiten
4.1  Provinciale verkiezingen

Op 20 maart 2019 vonden de provinciale verkiezingen plaats. De afgelopen bestuursperiode (2015-

2019) heeft de VBG aan de Brabantse Staten een handreiking voor een gezamenlijke agenda opge-

steld. 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. De thema’s waren:

•  Bestuurlijke transitie

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

•  Samen sterker  in Europa 

•  Energie, klimaat en voedselproductie

•  Economie en arbeidsmarkt

•  Cultuur en sport

•  Nieuwe manieren van (samen) werken

Voor de komende bestuursperiode heeft de VBG het voorstel gedaan om een gezamenlijke agenda te 

formuleren. Onze ambitie is om als Brabantse gemeenten samen met de Provincie te werken aan 

innovatieve manieren om de opgaven in de nabije en verdere toekomst het hoofd te bieden, uiteraard 

uitgaande van ieders taak, rol en verantwoordelijkheid. De thema’s in het voorstel zijn:

•  Lokale en regionale kracht in een veranderende omgeving

•  Veranderende samenleving, nieuwe opgaven en inclusiviteit

•  Klimaat, energietransitie en een gezonde leefomgeving

•  Stad en land verbinden; behoud van een aantrekkelijk en gevarieerd landschap

•  Next economy

•  Cultuur, erfgoed, sport

Het is niet gelukt om samen met de provincie een nadere analyse van de gezamenlijke thematische 

opgaven te maken, op basis waarvan de gezamenlijke agenda kan worden geformuleerd. Dit omdat de 

onderhandelingen rondom het vormen van een nieuw provinciebestuur wat meer tijd kostte en 

vervolgens kwam de stikstofcrisis, waardoor twee leden van Gedeputeerde Staten zijn afgetreden. 

Ondertussen is wel gezamenlijk gewerkt aan de thema’s sociale tweedeling, interbestuurlijk toezicht 

en zijn regiobijeenkomsten over de omgevingswet in voorbereiding.

4.2  Brabantse vertegenwoordigers in VNG-commissies

In 2019 maakten 29 Brabantse vertegenwoordigers deel uit van één van de VNG-commissies. Elke 

commissie heeft daarmee minimaal één lid uit Brabant.

De voorzitter en de vice-voorzitter hebben in 2019 elk Brabants VNG-commissielid persoonlijk bezocht. 

Doel van die gesprekken was kennismaking en verkennen wat VBG en commissielid wederzijds voor 

elkaar kunnen betekenen. Er is gesproken over wensen in de ondersteuning (‘ophalen wat er in 

Brabant leeft’) en manieren van terugkoppeling (‘delen wat er in VNG-commissies besproken en 

besloten wordt’). Het resultaat van de gesprekken is het organiseren van zogenaamde Commissie- 

tafels tijdens de jaarlijkse VBG-ontmoetingsdag. Dat gebeurde in 2019 voor de eerste keer. Brabantse 

VNG-commissieleden gaan er in gesprek met de Brabantse achterban over de thema’s die actueel zijn 

in hun commissie. Zo halen ze op en koppelen ze terug.
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4.3  Algemene Ledenvergadering 

De ALV was op 26 juni in de Hall of Fame in Tilburg, voorafgaande aan de Ontmoetingsdag.

Theo Weterings, burgemeester van Tilburg maar ook algemeen bestuurslid van de VNG beet de 

spits af. Hij onderstreepte het belang van goed werkende provinciale afdelingen en hij blikte terug 

op de ALV van de VNG. Twee belangrijke onderwerpen kwamen daar ter sprake, Jeugdzorg en 

Bestuur en Veiligheid. 

De penningmeester Paul de Beer trad af maar gaf nog een toelichting op de jaarrekening 2018. De 

ALV stemt in met het jaarverslag 2018 en de jaarrekening 2018 en verleent decharge voor het 

gevoerde beleid. Om de ambities waar te kunnen maken, is een contributieverhoging voorgesteld. 

Er is onderzoek gedaan bij andere provinciale afdelingen. De meeste hanteren een inwonersbij-

drage. Dit geeft een heldere grondslag, die ontbrak in de huidige contributiebedragen. Het voorstel 

werd gedaan aan de ALV om in te stemmen met een contributie van 5 cent per inwoner met een 

maximum van 5.000 euro per gemeente. De ALV stemde hiermee in. Alle leden zijn hierover 

geïnformeerd met een brief.

4.4  Ontmoetingsdag 26 juni 2019

Aansluitend op de ALV vond de Ontmoetingsdag plaats met de Brabantse VNG commissieleden. 

Het thema was elkaar te ontmoeten en met elkaar delen. De meeste VNG-commissieleden 

maakten gebruik van de gelegenheid om in gesprek te gaan met de aanwezigen om te vertellen 

over hun commissie en om reacties te krijgen die zij weer mee kunnen nemen naar de VNG. Per 

commissie is een kort verslagje gemaakt van de gesprekken die gevoerd zijn.

Daarnaast is een toelichting gegeven op het nieuwe provinciale bestuursakkoord door gedeputeer-

de Christophe van der Maat en is hij ingegaan op de samenwerking tussen VBG en provincie.

4.5  Ontmoetingsdag 27 november 2019 ‘Brabant Ontmoet’

Deze dag vond plaats op het provinciehuis in ’s-Hertogenbosch. Na een korte update over de stand 

van zaken van het stikstofdossier gingen de ruim 200 aanwezigen aan de slag met de drie van de 

zeven trendbreuken van de provincie. Door middel van Lego Serious Play bouwden de aanwezigen 

hun oplossing voor het versnellen van de energietransitie, het terugdringen van het woningtekort 

en het terugdringen van ondermijnende criminaliteit.   
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4.6  Bijeenkomsten van derden

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

Enkele voorbeelden zijn:

•  Betrokken bij het themaonderzoek ‘sociale tweedeling’ in Brabant

•  Vereniging van Raadsleden

•  Vereniging van Bestuurskunde

•  Platform vrijkomende kerkgebouwen

•  Academische werkplaats over regionale duurzaamheid.

•  Bestuurlijk overleg met de Brabantse Waterschappen 

•  Voorzitters- en secretarisoverleg VNG

•  Aanbevelingen doen voor Brabantse VNG-commissieleden

•  Klankbordgroep InterBestuurlijk Toezicht onder andere over de “Ontwikkelagenda Toekomst van 

het Toezicht” van Rijk, IPO en VNG en de evaluatie van het Beleidskader IBT 2016-2019

•  Agendalid Stuurgroep Agrarisch Natuurbeheer en Overleggroep Landschapsbeheer

4.7  Nieuwsbrief

Ongeveer 400 mensen ontvangen de nieuwsbrief. De nieuwsbrief verscheen in 2019 vijf keer.
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Financiële  
verantwoording 2019
Begroting 2018

5

Toelichting 

•  De declaraties voor de inzet van secretariële ondersteuning en onderhoud website over het 

laatste kwartaal 2019 zijn bij het opstellen van deze cijfers nog niet ontvangen. Bij de werkelijke 

uitgaven is rekening gehouden met bedragen van respectievelijk €9.000,- en 272.25.

•  Hoewel het bedrag dat de VBG aan rente ontvangt vrijwel nihil is, wordt voor de volledigheid 

opgemerkt dat de rente voor de komende jaren 0% gaat bedragen. Op tegoeden van deze 

omvang wordt vooralsnog door onze bank geen negatieve rente berekend.

•  Naar aanleiding van de fors opgelopen kosten in 2018 is in 2019 sterk op de kosten gestuurd. 

Na dit boekjaar ontstaat door een contributieverhoging weer voldoende ruimte om uitvoering te 

geven aan het beleidsplan

inkomsten (begroot) uitgaven (begroot)

bijdrage VNG 9.000 ontmoetingsdagen 5.000

contributie 42.500 kosten secretariaat 35.000

inzet reserve 1.500 inhuur derden 10.000

    website 1.500

    kosten regionale themabijeenkomsten  

    organisatiekosten 1.500

  53.000   53.000

inkomsten (werkelijk)   uitgaven (werkelijk)  

bijdrage VNG 9.045 ontmoetingsdagen 2.054,62

contributie 41.484 kosten secretariaat 35.309,76

rente 3,71 inhuur derden 10.454,40

inzet reserve   website 1.857,35

    kosten regionale themabijeenkomsten  

    organisatiekosten 1.730,30

  50.532,70   51.406,40

       

resultaat -873,72    
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6 Begroting 2019

Inkomsten (begroot) Uitgaven (begroot)

VNG bijdrage 9.045 Ontmoetingsdagen 7.500

Contributies 76.455 Kosten secretariaat 35.000

Inhuur derden 35.000

Website 1.500

Kosten regionale 
themabijeenkomsten

5.000

Organisatiekosten  1.500

Totaal 58.000 Totaal 58.000
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7 Financiële  
planning 2020-2023
Het	beleidsplan	2019-2021	is	financieel	vertaald	in	een	begroting.	Om	perspectief	te	geven	op	de	

financiële	positie	van	de	VBG	op	de	wat	langere	termijn	zijn	ook	de	jaarschijven	2022	en	2023	

doorgerekend.

In	2019	is	gebleken	dat	de	financiële	situatie	van	de	VBG	kwetsbaar	was	en	de	armslag	beperkt.	

Nu de leden op 26 juni 2019 hebben ingestemd met een aanpassing in de contributiesystematiek, 

is	het	financiële	perspectief	sterk	verbeterd.	

Het is waarschijnlijk dat de beschikbare middelen meer dan toereikend zijn. Mocht blijken dat de 

jaarrekeningen van deze begrotingsjaren een overschot laten zien, dan zal het bestuur van de VBG 

zijn leden voorstellen deze in te zetten voor de opbouw van een (bescheiden) reserve. Over de 

hoogte van deze reserve moet het bestuur zich nog buigen. Op dit moment is de reserve zeer 

beperkt.

Ten slotte merken wij op dat wij bij het opstellen van de begroting over toekomstige jaren zowel 

aan de kosten- als aan de batenkant indexeren met 2,5%. De bedragen hieronder zijn afgerond 

op hele euro’s. 

Kosten 2020 2021 2022 2023

Kosten ontmoetingsdagen  €   7.500  €   7.688  €   7.880  €   8.077 

Secretariaat  € 35.000  € 35.875  € 36.772  € 37.691 

Inhuur derden  € 35.000  € 35.875  € 36.772  € 37.691 

Website  €   1.500  €   1.538  €   1.576  €   1.615 

Regionale themabijeenkomsten  €   5.000  €   5.125  €   5.253  €   5.384 

Organisatiekosten  €   1.500  €   1.538  €   1.576  €   1.615 

totaal  € 85.500  € 87.638  € 89.828  € 92.074 

         

Baten 2020   2021 2022  2023 

bijdrage VNG  €   9.045  €   9.271  €   9.503  €   9.740 

contributie  € 76.455  € 78.366  € 80.326  € 82.334 

totaal  € 85.500  € 87.638  € 89.828  € 92.074 
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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)

Commissie Informatiesamenleving

• Gerard Bruijniks (wethouder Loon op Zand)

Commissie Raadsleden en Griffiers

•	 Paul	Piket	(griffier	Breda)

•	 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)

Commissie Bestuur en Veiligheid

• Theo Weterings (burgemeester Tilburg)

• Anton Ederveen (burgemeester Valkenswaard)

College van Arbeidszaken

• Huib van Olden (wethouder ’s-Hertogenbosch)

• Jan Boelhouwer (burgemeester Gilze Rijen)

• Hanne van Aart (burgemeester van Loon op Zand)
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