Brief aan de leden
T.a.v. het college en de raad
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070 373 8393
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Jaarverslag 2018, incl
Financieel Jaarverslag
Bijlage GGU rapportage

Onderwerp

Jaarverslag 2018

Samenvatting
Voor u ligt het Jaarverslag 2018. Het bestaat uit een bestuurlijk verslag, een financieel verslag en
een verantwoording van het fonds Gemeenschappelijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU).
Wij stellen u voor:
- Kennis te nemen van het bestuurlijk verslag
-

Kennis te nemen van de verantwoording over het Fonds GGU
Het Financieel Jaarverslag vast te stellen en het bestuur décharge te verlenen.
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Jaarverslag 2018 bestaande uit Bestuurlijk Verslag, Financieel
Jaarverslag en verantwoording over het Fonds GGU
Geacht college en gemeenteraad,
Voor u ligt het Jaarverslag 2018 dat bestaat uit een bestuurlijk en een financieel verslag en
een verantwoording over het Fonds Gemeenschappelijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU).
In 2018 vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats en dus werden bij de VNG een nieuw
bestuur en nieuwe commissies gevormd. Het was ook het jaar waarin onze ontwikkeling naar een
netwerkorganisatie steeds meer vorm kreeg. Niet alleen in de contacten tussen gemeenten
onderling, maar vooral ook in de samenwerking met provincies, waterschappen en het Rijk. En het
was een jaar waarin er veel te doen was rond de tekorten op het sociaal domein. Extra financiële
ondersteuning was hard nodig. Het Rijk erkent inmiddels de forse problematiek van gemeenten en
heeft is gemeenten op een aantal terreinen tegemoet gekomen. Wij waarderen die erkenning, maar
constateren tegelijkertijd dat de huidige tegemoetkomingen, met name op de jeugdzorg, slechts een
gedeeltelijke oplossing bieden voor de problemen van gemeenten..
In 2018 hebben we als vereniging een goed financieel resultaat weten te behalen. De uitwerking
van deze resultaten en de jaarrekening vindt u in het Financieel Jaarverslag. Als gevolg van de
uitbreiding van het takenpakket van gemeenten zijn dus ook de begroting en administratie van onze
vereniging omvangrijker en complexer geworden. Het financieel jaarverslag dat vóór u ligt geeft nog
inzicht in de begroting ‘oude stijl’, waarbij we de organisatie met incidentele of tijdelijke middelen
moesten financieren. Tijdens de ALV van 2018 hebben we voor 2019 en verder afspraken gemaakt
voor een nieuwe meerjarige begrotingssystematiek. We hebben toen gekozen voor een combinatie
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van een lichte contributiestijging en een geleidelijke afbouw van de financiële reserves. Met het geld
dat daarmee vrijkomt kunnen we vanaf 2019 het VNG-bureau met structurele middelen financieren.
Verantwoording Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering
Daarnaast vindt u in de bijlage bij het jaarverslag voor het eerst ook de verantwoording van het
Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU), waartoe in de ALV van 2018 werd besloten.
Digitalisering en de ontwikkeling naar een informatiesamenleving zijn opgaven die gemeenten
gezamenlijk oppakken. Met het fonds GGU creëren we ruimte voor lokaal maatwerk, bundelen we
schaarse expertise en besparen we kosten. Het inrichten van dit fonds is een majeure operatie
geweest, waarbij alle gemeenten invloed hebben in de besteding van het geld voor digitalisering en
informatisering. In 2018 hebben we hier grote stappen mee gemaakt en is de GGU niet meer weg
te denken uit het gemeentelijke landschap.
Accountantsdiensten
Tijdens de BALV in november 2018 heeft het bestuur u geïnformeerd over de lopende
aanbestedingsprocedure van accountantsdiensten voor de VNG en haar bedrijven. Tijdens
diezelfde BALV heeft de ledenvergadering het bestuur gemachtigd om, na afronding van de
aanbestedingsprocedure, tot gunning van de opdracht en het aangaan van een overeenkomst over
te gaan. Op 13 februari 2019 werd een overeenkomst met “Vallei Accountant en Adviseurs”
gesloten. Zij zullen met ingang van het boekjaar 2019 de controles uitvoeren. Daarmee komt een
einde aan de samenwerking met Mazars. Wij danken Mazars voor de prettige samenwerking.
Gevraagde besluiten
Wij stellen u voor:
-

Kennis te nemen van het bestuurlijk verslag

-

Kennis te nemen van de verantwoording over het Fonds GGU
Het Financieel Jaarverslag vast te stellen en het bestuur décharge te verlenen.

Hoogachtend,
Vereniging van Nederlandse Gemeenten,

mr J.H.C. van Zanen
Voorzitter
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