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Onderwerp
Informatienota beantwoording artikel 50 vragen Dorpsbelangen inzake VNG Gelderland
Kennisnemen van
De beantwoording van de door de DB-fractie gestelde artikel 50 vragen fractie Dorpsbelangen over de
Algemene Ledenvergadering 2021 van VNG Gelderland.
Inleiding
Naar aanleiding van de ingekomen stukken van de Algemene Ledenvergadering 2021 van de VNG
Gelderland heeft de fractie van Dorpsbelangen West Betuwe schriftelijke vragen gesteld:
In de brief uitstel ALV 2021 staat vermeld dat de reserves geleidelijk afgebouwd worden in samenhang
met een geleidelijke verhoging van de contributie tot het feitelijke kostenniveau.
Uit bijlage 2 Financiële verantwoording (jaarrekening en begroting) constateren wij dat binnen de
uitgaven de secretariaat salarissen de grootste kostenpost vormen. Deze post is in de
meerjarenbegroting echter niet geïndexeerd, nominaal staat die post in de jaren 2020 t/m 2025 op een
gelijk bedrag begroot.
Wij verzoeken het college om;
1. navraag te doen bij de VNG Gelderland of de contributieverhoging hierdoor niet te voorzichtig is
ingeschat
2. en zo ja, een verzoek te doen aan de VNG Gelderland om een bijgestelde meerjarenbegroting samen
te stellen
Met vriendelijke groet,
Léon van Dun

Raadslid Dorpsbelangen West Betuwe
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Kernboodschap
Ons college heeft navraag gedaan bij VNG Gelderland en de volgende reactie ontvangen:
1. Secretariaatskosten
Inderdaad vormen de kosten voor het secretariaat de grootste post in de begroting. Dat hangt samen
met de aard van de werkzaamheden van de VNG Gelderland. De bestuurders zijn gemeentelijke
bestuurders en ontvangen geen vergoeding. De medewerkers die werken voor de Gelderland Academie
staan apart in de begroting.
Voor het secretariaat wordt gebruik gemaakt van een zzp-er in verband met de nieuwe koers van VNG
Gelderland waarover in 2019 in de ALV is besloten. De huidige interimmer werkt aan het profiel
waarlangs VNG Gelderland de komende jaren wil werken. Dat gebeurt werkenderwijs. In afwachting
daarvan zijn de oorspronkelijk geraamde kosten voor 1 fte in de begroting blijven staan. Over enkele
jaren verwachten wij duidelijker te weten hoe groot de omvang van de functie moet zijn en met welke
kwaliteiten deze ingevuld moet worden. De huidige zzp-er werkt op uurbasis, Afgelopen jaar is het aantal
activiteiten beperkter geweest als gevolg van corona, dat is terug te zien de rekening 2020, overigens
waren de kosten in 2019 ook lager dan de begrote kosten. Gelet op deze gegevens is indexering
achterwege gelaten.
2. Contributie
Tegen deze achtergrond is een contributieverhoging -anders dan in de ALV van 2019 afgesproken- niet
opportuun. Uit de voorstellen waarover in 2019 is besloten kunt u tevens opmaken dat de reserve
geleidelijk zal worden verevend met een afgevlakte contributieverhoging.
Consequenties
Het plan is om de contributie van de VNG Gelderland geleidelijk te laten stijgen tot en met 2025. Dit is
in 2019 besloten. Tegelijkertijd wordt de bijdrage uit de reserves afgebouwd, zodat er op termijn
sprake is van een structureel dekkende contributie. De werkelijke personeelslasten vielen in 2019 en
2020 aanzienlijk lager uit.
Gelet op de beantwoording van de VNG Gelderland ziet ons college geen aanleiding een verzoek te
doen een bijgestelde meerjarenbegroting samen te stellen. Wel zal ons college tijdens de
ledenvergadering aandacht vragen om de werkzaamheden van de inhuur binnen de kaders van de
begroting uit te blijven voeren.
Financiën
Zie boven.
Communicatie
Ons college zal tijdens de ALV 2021 VNG Gelderland aandacht vragen om de werkzaamheden van de
inhuur binnen de kaders van de begroting uit te blijven voeren.
Vervolg
Zie communicatie.
Bijlage(n)
-
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Suggestie ter afhandeling
Voor kennisgeving aannemen

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe,
de secretaris,
de burgemeester,
Karen Coesmans
Servaas Stoop

