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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. Door de pandemie is de samenwerking 

intensiever geworden. Buiten de bestaande overlegstructuur spraken gemeenten en de VNG elkaar 

wekelijks in de Gemeentelijke Bestuurlijke Klankbordgroep COVID-19. Marieke Moorman schoof aan 

als voorzitter van de VBG. Verder zijn er in samenwerking met de VBG verschillende gespreksrondes 

georganiseerd tussen Leonard Geluk (voorzitter VNG) en burgemeesters uit Noord-Brabant. 

Als gevolg van de strenge maatregelen om het virus eronder te krijgen werd het bestuur 

genoodzaakt zo goed als alle vergaderingen online te organiseren. Zo ook de jaarlijkse 

Ontmoetingsdag van de VBG. Op 18 november heeft de Ontmoetingsdag voor het eerst in de 

geschiedenis digitaal plaatsgevonden. Hoewel er een vergelijkbare dynamiek op gang kwam 

waarin het goede gesprek gevoerd werd over een aantal actuele thema’s heeft een ‘analoge’ 

ontmoeting de voorkeur. Ook de samenwerking met de provincie is versterkt. De ontmoeting eind 

2020 resulteerde in een gezamenlijke agenda tussen de Gedeputeerde Staten en de VBG. 

Het komende jaar staat in het teken van het 100-jarige jubileum van de VBG. Ergens in de tweede 

helft van 2021 wordt er uitgebreid stilgestaan bij deze mijlpaal. Met de hoop dat ontmoeten weer 

mag zoals wij Brabanders dat het liefste hebben. 
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Bestuur VBG

Het bestuur van de VBG bestond eind 2020 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 burgemeester Hilvarenbeek

•  Hans Rutten raadslid Gilze Rijen

•	 	Paul	Piket	 griffier	Breda

•  Thom Blankers wethouder Heusden

•  Marian Witte burgemeester Geertruidenberg

•  Carinne Elion-Valter Raadslid Bergen op Zoom

2.1. Verloop van bestuursleden

Op 18 november 2020 is de benoeming van de volgende bestuursleden formeel bekrachtigd; 

Paul Piket	(griffier	Breda),	Thom	Blankers	(wethouder	Heusden),	Marian	Witte	(burgemeester	

Geertruidenberg) en Carinne-Elion Valter (raadslid Bergen op Zoom). Bestuursleden blijven 

maximaal twee termijnen aangesteld als bestuurslid van de VBG. Hieronder een overzicht wanneer 

de bestuursleden herbenoemd worden.

De volgende leden worden in 2021 herbenoemd:

•  Marieke Moorman burgemeester Bernheze

•  Coen Boode gemeentesecretaris Landerd, per mei van Oisterwijk

•  Greet Buter burgemeester Deurne

•  Anton Ederveen burgemeester Valkenswaard

•  Evert Weys burgemeester Hilvarenbeek
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2.2. Taakverdeling bestuursleden

Binnen	de	VBG	hadden	een	aantal	bestuursleden	in	2020	specifieke	aandachtsvelden:

•  Omgevingswet: Thom Blankers

•  Strategische agenda Samen Brabant: Coen Boode en Cathalijne Dortmans

•  Relatiebeheer Brabantse VNG-commissieleden: Anton Ederveen

•  Sociale tweedeling: Evert Weys en Annette Baart

•  Vereniging van Raadsleden: Etienne Franken

•  Vereniging voor Bestuurskunde: Annette Baart 

•  Communicatie: Greet Buter en Etienne Franken

•  Platform vrijkomende kerkgebouwen: Annette Baart

•  Interbestuurlijk Toezicht: Paul Piket

•  Academische werkplaats: Evert Weys en Carinne Elion-Valter

•  Ontmoetingsdag VBG: Greet Buter, Etienne Franken, Lieke Schuitmaker (wethouder Drimmelen)

•  Beleidskader vrijetijd/vrijetijdskader: Marian Witte en Etienne Franken

•  Interbestuurlijke Klankbordgroep Covid-19: Marieke Moorman

•  Secretarissenoverleg VNG: Coen Boode en Pim Augustinus (ambtelijk secretaris VBG)

•  Voorzittersoverleg VNG: Marieke Moorman

•  Onderzoek Verbonden Partijen: Paul Piket en Etienne Franken

6

Ja
ar

ve
rs

la
g 

VB
G 

20
20

 - 
pa

gi
na

 



Aanstellen 
kascontrolecommissie
Op de Algemene Ledenvergadering van 26 juni 2019 is besloten om een kascontrolecommissie aan 

te stellen. In de ledenvergadering van 18 november 2020 zijn Steven Adriaansen en Frank den Brok 

benoemd om de controle over 2020 uit te voeren. 
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Bijeenkomsten en 
activiteiten in 2020

4.1. Brabantse vertegenwoordigers in VNG-commissies

In 2020 maakten 31 Brabantse vertegenwoordigers deel uit van één van de VNG-commissies. 

Elke commissie heeft daarmee minimaal één lid uit Brabant.

De vicevoorzitter heeft in 2020 elk nieuw Brabants VNG-commissielid persoonlijk gebeld. 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’). 

Daarnaast onderhoudt de vicevoorzitter het contact met alle Brabantse VNG-commissieleden.

4.2. Algemene Ledenvergadering en Ontmoetingsdag

De VBG werd vanwege de coronapandemie gedwongen om de jaarlijkse ontmoetingsdag online te 

organiseren. Ondanks de preferente keuze voor een fysieke ontmoeting mogen we mede door vele 

aanmeldingen en positieve reacties spreken van een geslaagde eerste editie van de digitale 

ontmoeting. Live vanuit de Statenzaal in ‘s-Hertogenbosch werd onder leiding van dagvoorzitter 

Tom Vaessen het gesprek gevoerd over actuele thema’s. Bekijk hieronder de beelden van de 

digitale ontmoeting.

Het eerste deel van de digitale ontmoeting betreft een gesprek tussen Tom Vaessen en onze 

voorzitter en burgemeester Marieke Moorman, de Algemene Ledenvergadering en een 

kennismaking met gedeputeerde van Pinxteren. Later volgden er interessante deelsessies waarin 

deelnemers geïnformeerd werden over actuele thema’s en daarover het gesprek met elkaar voerden. 

•	 	Klik	hier	voor	het	verslag	en	hier	voor	de	presentatie	van	de	subsessie	over	gemeentefinanciën	

met wethouder Jan Gooijaarts. Klik hier voor de brief die de tweede kamer onlangs heeft 

verzonden aan alle gemeenten over de herijking van het gemeentefonds.

•  Klik hier voor het verslag van de subsessie over bestuurlijke dilemma’s en de Covid-wet met 

Marco Zannoni.

•  Klik hier voor het verslag en hier voor de presentatie van de subsessie over Sociale Tweedeling 

met gedeputeerde van Pinxteren.
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4.3. Samenwerking Provincie Noord-Brabant

Op 15 mei 2020 is het nieuwe college van Gedeputeerde Staten (GS) geïnstalleerd. Op 1 oktober is 

Ina Adema, oud-voorzitter van de VBG, gestart als Commissaris van de Koning. Op 1 december heeft 

een hernieuwde kennismaking plaatsgevonden tussen het dagelijks bestuur van de VBG en het 

college van GS. Daar is de afspraak gemaakt om weer een samenwerkingsagenda te maken. 

Deze agenda zal begin 2021 gezamenlijk vastgesteld gaan worden. Ondertussen is gezamenlijk 

doorgewerkt aan de thema’s sociale tweedeling, interbestuurlijk toezicht en omgevingswet.

4.4. 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 Inter Bestuurlijk Toezicht 

•  Agenda lid Stuurgroep Agrarisch Natuurbeheer en Overleggroep Landschapsbeheer

•  Interbestuurlijke Klankbordgroep COVID-19

4.5. Website / Nieuwsbrief

•  Ruim 1.100 bezoekers

•  Ruim 1.500 sessies 

•  Zij bekeken ruim 4.500 pagina’s

•  Gemiddeld bezochten ze de website 2 minuten

•  Gemiddeld bekeek een bezoeker 3 pagina’s 

Ongeveer 350 personen ontvangen de nieuwsbrief. Nieuwsbrief kwam uit in januari, juni, oktober, 

november en december. 
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Financiële 
verantwoording 2020
Coronajaar 2020 heeft geleid tot een heel ander uitgavenpatroon dat verwacht werd op basis van 

het beleidsplan. Of en hoe dat in 2021 uit gaat vallen is op dit moment niet te voorspellen, waarbij 

de verwachting vanzelf spreekt dat ook we ook in dit jaar een ander patroon gaan zien. Vanwege 

deze onvoorspelbaarheid heeft het bestuur nog geen besluit genomen over aanpassingen in de 

begroting. Grofweg blijven de ambities uit het beleidsplan overeind. Onderstaande tabel geeft aan 

hoe kosten en baten zicht tot elkaar en tot de in het beleidsplan 2019-2023 opgenomen jaarschijf 

2020 verhouden.

inkomsten (begroot)  uitgaven (begroot)  

bijdrage VNG € 9.045,00 ontmoetingsdagen € 7.500,00

contributie € 76.455,00 kosten secretariaat € 35.000,00

inzet reserve  inhuur derden € 35.000,00

  website € 1.500,00

  
kosten regionale 
themabijeenkomsten

€ 5.000,00

  organisatiekosten € 1.500,00

 € 85.500,00  € 85.500,00

    

inkomsten (werkelijk)  uitgaven (werkelijk)  

bijdrage VNG € 9.045,00 ontmoetingsdagen € 3.237,03

contributie € 107.576,00 kosten secretariaat € 31.798,22

rente € 0,59 inhuur derden € 0,00

inzet reserve  website € 1.585,10

  organisatiekosten € 338,84

  toevoeging aan reserve € 79.662,40

 € 116.621,59  € 116.621,59
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Verschillenanalyse

•  Contributie: bij het vaststellen van de nieuwe contributiesystematiek is voor de begroting 

uitgegaan van de aanname (CBS-cijfers) dat de provincie Brabant ca. 1,5 miljoen inwoners zou 

tellen. Die aanname is niet juist gebleken nadat de 5 cent per inwoner is omgeslagen naar de 

verschillende gemeenten. Om die reden is de ontvangen contributie fors hoger dan begroot

•  Voor de verschillen in ‘kosten secretariaat’ is het verschil te verklaren door de uitwerking van 

een overeenkomst die iets naar beneden afwijkt voor wat betreft tarief.

•  Voor de overige afwijkingen die een voordeel laten zien, zijn de beperkingen die de coronacrisis 

meebrengt de voornaamste oorzaak. Ook onze vereniging heeft daar qua ontmoeting en inhoud 

de gevolgen van ondervonden.

•  Voor wat betreft de hogere kosten voor de website is de verklaring dat het reguliere 

abonnement niet is meegenomen in de begrote kosten

•  Voor wat betreft de hogere kosten voor de bank geldt dat de huisbankier eenzijdig de 

voorwaarden heeft aangepast. 
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Begroting 2021

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.

De kascontrolecommissie die de jaarrekening over 2018 gecontroleerd heeft, gaf het toenmalige 

DB	een	dringend	advies	de	financiële	kwetsbaarheid	van	de	Vereniging	aan	t	pakken.	Op	dat	

moment waren de reserves vrijwel verbruikt (dat was ook eerder zo afgesproken) en dreigde een 

tekort. Daarnaast zijn de ambities in het beleidsplan dusdanig, dat het bestuur het nodig acht om 

zowel beleidsmatig als organisatorisch middelen in te kunnen zetten om die ambities ook 

werkelijkheid te laten worden.

Een en ander heeft geresulteerd in een besluit van de ALV bij de jaarvergadering van 2019 om de 

contributie pet ingang van 2020 anders te berekenen en te verhogen naar 0.05 cent per inwoner. 

Het is niet onwaarschijnlijk 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. Als gevolg van Corona is in 2021 

zoals eerder beschreven veel minder uitgegeven dan verwacht, waardoor de reservepositie weer op 

orde is. 

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. 

6
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2021 2022 2023

kosten    

kosten ontmoetingsdagen € 7.688 € 7.880 € 8.077 

secretariaat € 35.875 € 36.772 € 37.691 

inhuur derden € 35.875 € 36.772 € 37.691 

website € 1.538 € 1.576 € 1.615 

regionale themabijeenkomsten € 5.125 € 5.253 € 5.384 

organisatiekosten € 1.538 € 1.576 € 1.615 

totaal € 87.638 € 89.828 € 92.074 

   

baten    

bijdrage VNG € 9.271 € 9.503 € 9.740 

contributie € 78.366 € 80.326 € 82.334 

totaal € 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)

•  Marcelle Hendrickx (wethouder Tilburg)

•  Ufuk Kâhya (wethouder ’s-Hertogenbosch)

•  Arinda Callewaert (burgemeester Bergeijk)

•  Marina Starmans (burgemeester Dongen)

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)

•	 	Roger	van	den	Akker	(griffier	Oss)
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Commissie Ruimte en Mobiliteit
•  Mario Jacobs (wethouder Tilburg)

•  Dianne Schellekens (raadslid Vught)

•  Marinus Biemans (wethouder Deurne)

Commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs
•  Renate Richters (wethouder Eindhoven)

•  Miriam Haagh (wethouder Breda)

•  Cathalijne Dortmans (wethouder Helmond)

•  Berend van der Ploeg (gemeentesecretaris ’s-Hertogenbosch) 

Commissie Bestuur en Veiligheid
•  Theo Weterings (burgemeester Tilburg)

•  Anton Ederveen (burgemeester Valkenswaard)

Commissie Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie
•  Lars van der Beek (wethouder Woensdrecht)

•  Erik de Vries (wethouder Helmond)

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)

•  Davind Vermorken (wethouder Gilze en Rijen)

•  Jan Boelhouwer (burgemeester Gilze Rijen)

•  Hanne van Aart (burgemeester van Loon op Zand)

•  Lex Roolvink (burgemeester Grave)
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