
 

 

 

 

5. VNG Jaarverslag 2020 

5a. Online bestuurlijk jaarverslag 2020 

5b. Financieel jaarverslag 2020  

  
Bijlage bij ledenbrief 19 mei 2021: “Uitnodiging ALV 16 juni 2021” 

 

Samenvatting  

Wij presenteren u het Jaarverslag 2020. Het bestaat uit een online bestuurlijk verslag en een financieel 

verslag. De verantwoording van het fonds Gemeenschappelijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) is 

opgenomen in beide verslagen. Dit onderdeel is geagendeerd tijdens de aanstaande Algemene 

Ledenvergadering van de VNG. Het VNG-bestuur legt het bestuurlijk verslag ter kennisname aan u 

voor en vraagt u om het Financieel Jaarverslag vast te stellen en om het bestuur décharge te verlenen. 

 

5a. Online bestuurlijk jaarverslag 2020 

In het coronajaar 2020 stonden gemeenten er. In korte tijd kon iedereen vanuit huis werken.  

De dienstverlening ging online. Gemeenten voerden voortvarend de Tozo uit, en al het andere extra 

werk door corona.  

 

Ook de VNG stond er. Met praktische hulp, antwoorden op vragen van gemeenten, en in de 

onderhandelingen met het rijk over de extra kosten. In 2020 hebben we onder bijzondere 

omstandigheden laten zien dat we snel kunnen inspelen op dringende vraagstukken. Medewerkers 

hebben veel extra werk gedaan en veel voor elkaar gekregen. Terwijl veel van het gewone werk ook 

doorging.  

 

Gemeenten én de VNG hebben in het coronajaar 2020 laten zien hoe veerkrachtig ze zijn. Daarom is 

‘veerkracht’ het thema van dit jaarverslag. 

 

5b. Financieel jaarverslag 2020 

De VNG sluit 2020 af met een verlies van € 16.000. Dit is aanzienlijk beter dan het begrote verlies van 

€ 5.132.000. (incl. de onttrekking uit de bestemmingsreserve van € 607.000).  

Het resultaat is beter dan begroot en dat komt door een aantal mee- en tegenvallers.  

 

De meevallers zijn:  

• Hogere projectbijdragen vanuit het rijk; 

• Hogere doorbelasting van de projectmedewerkers en overhead op de projecten welke in de 

loop van 2019 en 2020 zijn toegekend en niet waren opgenomen in de begroting 2020;  

• Incidentele vrijval vanuit de BTW suppletie uit de jaren 2016 t/m 2018;  

• Vrijval vanuit de egalisatievoorziening voor de WW en BWW rechten van oud-medewerkers;  

 

Het bestuurlijk verslag leest u op de website: www.vngjaarverslag.nl  

http://www.vngjaarverslag.nl/


 

 

 

 

 

De tegenvallers zijn:  

• Hogere verlofvoorziening voor de niet opgenomen verlofuren;  

• Lasten voor de GT projecten (GT Software en GT End User Devices), waar geen dekking 

tegenover staat, omdat deze projecten voortijdig zijn gestopt en niet tot een aanbesteding 

hebben geleid.  

 

Het resultaat uit de deelnemingen en de effectenportefeuille zijn conform de gemaakte afspraken op de 

ALV van 2018 buiten de begroting gehouden. Tegenover het positieve resultaat van de 

effectenportefeuille staat een negatief resultaat van de deelnemingen. Het laatste wordt veroorzaakt 

door VNG Connect die als gevolg van de coronacrisis zware verliezen heeft geleden. Dit bedrijf kreeg 

zware klappen door het stilvallen van de bezoekerseconomie. Het grootste deel van de fysieke 

congressen en trainingen moest worden afgelast, of online worden georganiseerd. Dit leidt tot meer 

werk en veel minder opbrengsten.  

 

Het financieel verslag vindt u in de bijlage. 

 

Voorstel aan de leden 

Het Financieel Jaarverslag vast te stellen en het bestuur décharge te verlenen. 

 

 

 

 

 

  


