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 vooRwooRd

gemeenten, en dus de vng, zijn in  2011 druk aan de gang gegaan met de decentralisaties, 

het bestuursakkoord en bezuinigen. In het politieke proces rondom deze thema’s speelt 

de vng een cruciale rol als belangenbehartiger voor en als dienstverlener aan gemeenten. 

Tijdens het proces is de vng tot de conclusie gekomen dat zij haar strategische koers moet 

wijzigen om de benodigde belangenbehartiging te verbeteren. dit heeft geresulteerd in een 

koers waar ledengerichtheid nog centraler  komt te staan. doel is het  versterken van de re-

latie en de verbondenheid met leden. Zowel in de voorbereiding van besluiten, in de uitvoe-

ring van wetswijzigingen alsmede bij het informeren van leden over ontwikkelingen en best 

practises worden de leden van de vng  meer betrokken. de vng wil daarbij voornamelijk 

inzetten op het gezamenlijk vormgeven van een jaarlijkse agenda. dit alles kan niet zonder 

meer gebruik te maken van elkaars kennis en kunde. onderdeel van de nieuwe koers is het 

inzetten van nieuwe technieken, zoals social media, om kennis en informatie snel te kunnen 

ontsluiten en delen. hiermee zijn ook  in 2011 verdere stappen gezet. via twitter ontvangen 

al ruim 5000 mensen berichten van de vng, op fora wordt steeds meer gediscussieerd en 

ook via LinkedIn  trachten wij de meningen te peilen.

de vng beoogt met deze initiatieven haar doelstelling van dé organisatie, die staat voor de 

kracht en kwaliteit van het lokaal bestuur, verdere impulsen te geven en zo in het jaar dat 

de vng haar honderdjarige bestaan viert te laten zien klaar te zijn voor de toekomst. Zowel 

de toekomst van alle gemeenten als de van de vng zelf. 

de crisis is  in 2011 aan geen enkele organisatie of burger voorbij gegaan. Zo ook niet aan 

de vng. de inkomsten uit de contributie zijn dit jaar gedaald en zullen de komende jaren 

blijven dalen. ook is het te merken dat subsidies van het rijk verminderen. de vng heeft 

daarom begin 2011 een bezuinigingsplan opgesteld waarbij de dienstverlening aan de leden 

zoveel mogelijk is ontzien. deze bezuinigingsoperatie moet leiden tot een jaarlijkse bespa-

ring van € 2,350 miljoen in 2014. de formatie zal in 2014 met 10% zijn teruggebracht. de 

vng hoopt deze formatiereductie zoveel mogelijk op te vangen door natuurlijk verloop. 

voor de medewerkers van de vng is 2011 een uitdagend jaar maar ook een onzeker jaar 

geweest. door medewerkers tijdig te informeren over alle ontwikkelingen en de gevolgen, 

heeft de directieraad de onzekerheid zoveel mogelijk proberen te bepreken.

het  financieel resultaat over 2011 is hoger uitgekomen dan voorzien in de begroting. vooral 

het resultaat bij de dochterondernemingen, de uitgevoerde projecten, de financiële baten 

en enkele bijzondere baten hebben bijgedragen aan dit resultaat. Tevens is in 2011 gestart 

met de kostenbesparingen. voor een deel zijn deze eerder gerealiseerd dan voorzien. ook 

dit  draagt positief bij aan het resultaat.

 

het jaarverslag is opgesteld conform de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving en bestaat uit:

•	 het bestuursverslag van de vereniging, dit geeft inzage in alle ontwikkelingen bij de vng
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•	 		de enkelvoudige gegevens van de vereniging. dit omvat:

	 •	 	een enkelvoudige balans, inclusief toelichting

	 •	 	een enkelvoudige staat van baten en lasten, inclusief toelichting

•	 	de totale financiële gegevens van de vng. dit omvat:

	 •	 	een geconsolideerde balans, inclusief toelichting

	 •	 	een geconsolideerde staat van baten en lasten, inclusief toelichting

•	 	de overige gegevens betreffende de jaarrekening

de vng en de gemeenten staan gezamenlijk voor een aantal uitdagingen. 2011 was zeker 

een bewogen jaar, maar strakke sturing heeft er voor gezorgd dat de financiële huishouding 

van de vng op orde is gebleven. dit is een voorwaarde om er ook in 2012 voor onze leden 

te zijn. de vng heeft de ambitie om ook in het lustrumjaar door middel van specifieke pro-

gramma’s voor leden,  de leden te ondersteunen in het waarmaken van hun ambities. 

mr. R.J.J.M. Pans,

Voorzitter directieraad
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a.1  aLgemene gang van ZaKen 
geduRende heT veRsLagJaaR

het jaar 2011 stond in het teken van de Bestuursafspraken. na intensieve onderhandelingen 

en uitgebreide consultatie met de leden is in ulft met grote meerderheid ingestemd met 

het bestuursvoorstel. daarnaast is in de tweede helft van het jaar gewerkt aan het strategie 

traject ‘sterke vng, Krachtige gemeenten’. 

de vier prioriteiten waar in  2011 aan is gewerkt zijn: 1) Intensiveren van ledenrelaties  

2) grote opgaven gemeenten 3) Follow-up aLv november 2010 4) heroriëntatie strategische 

partners. 

1. Intensiveren van ledenrelaties
In 2011 werkte de vng verder aan het intensiveren van de ledenrelaties. hiervoor zijn 

diverse sporen opgepakt: 

•	 	netwerken, zoals het Rom netwerk, waarbij de communicatie tussen 

gemeentebestuurders- en ambtenaren wordt gefaciliteerd. In 2011 is in samenhang met 

de nieuwe vng website gekeken naar een goede invulling van de forum functie om dit 

te versterken. 

•	 	Bijeenkomsten in het land: In 2011 zijn bijeenkomsten georganiseerd om bestuurders en 

ambtenaren te informeren over de stand van zaken van de decentralisatiethema’s en de 

komende acties. 

•	 	werkbezoeken  van de directieraad van de vng aan individuele gemeenten. wegens 

succes is de dR on Tour voortgezet, in 2011 zijn 163 gemeenten bezocht. 

In 2011 is het eerste deel van het strategie traject sterke vng, Krachtige gemeenten ingezet 

en is de kernnotitie door het bestuur op 13 januari besproken. uit de drie deeltrajecten, 

focus, ledengerichtheid en zichtbaarheid zijn 11 deeltrajecten gekomen die in 2012 worden 

uitgewerkt. 

In de tweede helft van 2011 heeft de vng een groot aantal bijeenkomsten in het land 

georganiseerd, die in de regel goed bezocht zijn. waar in de eerste helft van 2011 de nadruk 

lag op het peilen van de mening van de leden over de bestuursafspraken lag in de tweede 

helft van 2011 de nadruk op het implementeren van de afspraken en het voorbereiden van 

de decentralisaties. 

doel van al deze inspanningen is het “de vng is van ons” gevoel terug te brengen en vast 

te houden in de vereniging. Tijdens de aLv in ulft was dit vng gevoel duidelijk herkenbaar 

en ook uitgesproken door de leden. door een scherpe koers te varen is het gelukt om in de 

onderhandelingen rondom het bestuursafspraken goede afspraken te maken en te laten 

zien dat gemeenten bereid zijn verantwoordelijkheid te nemen. Tegelijkertijd is zichtbaar 

opgekomen voor de belangen van de leden. 
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2. Grote opgaven gemeenten
Bestuursakkoord

In 2011 is hard gewerkt aan het bestuursakkoord. de organisatie heeft in dit intensieve 

proces laten zien snel te kunnen handelen en een goed resultaat te kunnen behalen. ook de 

leden zijn intensief betrokken via twee series van bijeenkomsten waarbij 1000 bestuurders 

zijn geïnformeerd. daarnaast is de bestuurlijke organisatie van de vng op verschillende 

onderwerpen betrokken en zijn twee keer alle commissies en bestuur van de vng via 

ingelaste vergaderingen bijgepraat over de laatste ontwikkelingen.  

De drie decentralisaties 

2011 valt uiteen in twee delen. In het eerste deel is vooral onderhandeld over de 

decentralisaties in het kader van het bestuursakkoord. het tweede deel van het jaar stond 

in het teken van het verder invullen van de voorwaarden van de decentralisaties en het 

opzetten van de dienstverlening aan de leden. hierin zijn de gemeenten betrokken via 

diverse bijeenkomsten in het land. om dit handen en voeten te geven zijn en worden 

transitiebureaus ingericht in samenwerking met de ministeries. ook het organiseren van 

samenhang en informatieuitwisseling tussen de projectorganisaties is verankerd. 

3. Follow-up ALV november 2010 
Bestuurlijke Organisatie van Nederland

In het debat over de bestuurlijke organisatie van nederland hebben de leden zeven 

duidelijke wensen geformuleerd over wat zij verwachten van de vng. 

Wens Invulling door de VNG 

1.  ondersteuning van gemeenten in de samenwer-

king door het inventariseren en verspreiden van 

goede voorbeelden.

het project slim samenwerken is in 2011 opgestart 

en krijgt zijn vervolg in 2012.

2.  herindeling van onderop heeft steun bij 

gemeenten, de vng kan gemeenten in deze 

processen ondersteunen door het delen van 

ervaring uit andere gemeenten en steun te 

bieden bij het stellen en beantwoorden van 

strategische vraagstukken.

dit wordt deels ingevuld in het project slim sa-

menwerken, tevens wordt deze lijn gebruikt in de 

standpuntbepaling van de vng. 

3.  het bewerkstelligen van een discussie over dif-

ferentiatie binnen de vereniging.

In de bijeenkomsten bij het begin van de on-

derhandelingen voor het bestuursakkoord is dit 

onderwerp meegenomen. uit de reacties in de bij-

eenkomsten is duidelijk geworden dat gemeenten 

voor differentiatie zijn in de taakuitvoering, maar 

niet in de taaktoedeling aan gemeenten. deze lijn 

is gevolgd in de standpuntbepaling van de vng. 

4.  ondersteuning van gemeenten bij het ver-

sterken van de bestuurskracht van gemeenten 

door benchmarking en goede bestuurskracht 

onderzoeken.

dit onderwerp is ondergebracht in het project 

slim samenwerken.

5.  het pleiten bij het Rijk voor vermindering van 

het toezicht, inspectieregime en aantal moni-

tors.

dit onderwerp wordt meegenomen in de stand-

puntbepaling door de vng. stevige inzet op 

geformuleerd bij de onderhandelingen bij de 

Bestuursafspraken.
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6.  het pleiten bij het Rijk tegen inperking van 

lokale autonomie.

In de lijn van de vng wordt dit gevolgd, onder 

meer in de reactie van de vng op de visienota van 

de minister van BZK op het Bestuur en de Bestuur-

lijke Inrichting van nederland.

7.  ondersteuning van gemeenten bij het gebruik 

maken van ‘social media’ voor slimmer werken 

en contacten met de burger.

de afdeling communicatie en het actieprogramma 

hebben hiervoor activiteiten ontwikkeld.

VNG-brede traject “Samenwerking”

gemeenten hebben, zowel in de Buitengewone aLv als de regiobijeenkomsten het najaar 

van 2010,  aangegeven dat zij graag door de vng ondersteund willen worden in de 

intergemeentelijke samenwerking. Belangrijk is dat de samenwerking niet van bovenaf 

opgelegd wordt, maar vanuit gemeenten tot stand komt. Kaders voor vng zijn:

•	 	ondersteuning door goede voorbeelden en lessons learned

•	 	rekening houden met verschillen tussen gemeenten

•	 	levering van concrete handvatten

•	 	inspelen op bezuinigingen

het project slim samenwerking werkt via ambassadeurs en biedt producten aan gemeenten 

om de samenwerking te optimaliseren. het project is tevens nauw aangesloten bij de 

bovenlokale samenwerking die in de drie grote decentralisatie operaties een rol speelt.

gelet op de behoefte van gemeenten zal de vng deze ondersteuning zowel digitaal als 

fysiek aanbieden. de vng vormt in deze ondersteuning van makelaar en facilitator en 

zorgt voor brede communicatie. de opzet is dat de expertise vooral vanuit gemeenten zal 

komen, maar ook experts uit andere organisaties worden indien relevant ingeschakeld. het 

ondersteuningsaanbod zal desgewenst op specifieke doelgroepen ingericht worden.

4. Heroriëntatie strategische partners
Contacten met strategische partners

In de eerste helft van 2011 is gestart met een heroriëntatie op de relatie met de strategische 

partners van de vng. de vernieuwde willemshof moet dé ontmoetingsplek worden voor 

gemeenten in den haag. de banden met de partners van de vng zijn aangehaald, ook bij 

de onderhandelingen rondom het bestuursakkoord. In het strategisch traject ‘sterke vng, 

Krachtige gemeenten’ is ervoor gekozen om in een deeltraject dit verder uit te werken. In 

2012 wordt dit verder uitgewerkt. 
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Bedrijfsvoering
Organisatiestructuur en besturingsfilosofie

Organisatiestructuur

In de visie van de vng op de organisatie staat ledengerichtheid centraal en zal de vng 

nog meer dan voorheen in spelen op de behoefte van de leden. er staat de vng een 

professionele en betrokken vng-organisatie voor ogen die gefocust en samen met de 

leden werkt aan de ontwikkeling van krachtige gemeenten. optimaal gebruik maken van 

nieuwe communicatietechnieken zal daarbij onontkoombaar zijn. gewerkt wordt aan een 

flexibele organisatie om zo optimaal in te  kunnen spelen op ontwikkelingen bij de leden 

en in de omgeving van de vng. momenteel wordt onderzocht hoe de gewenste flexibiliteit 

vormgeven kan worden. 

de uitgangspunten voor de organisatiestructuur zijn: 

1.  slagvaardige organisatie

2.  Ledengerichte organisatie

3.  professionele organisatie

4.  Resultaatgerichte organisatie

5.   een organisatie die aansluit op de vng governance (de bestuurlijke organisatie van  

de vng)

de bestuurs- en de governancestructuur van het vng Bureau bestaat uit de algemene 

Ledenvergadering, het bestuur, provinciale afdelingen, vng commissies en de directieraad 

van het vng Bureau. per 31 december 2011 bedraagt de bezetting  237,73 fte (inclusief 

formatie van de projecten en gelieerde instellingen).

onder het Bureau wordt verstaan:

1. directieraad

2. Beleidsafdelingen en expertisecentra 

3. Bestuursbureau

4. europa en Internationaal

5. directie staf

6. holding Coöperatie vng diensten u.a. 

Organogram VNG

algemene Ledenvergadering

Bestuur

directieraad

Bestuursbureaudirectie staf

euI

Beleidsafdeling 
onderwijs, Zorg 

en welzijn

Beleidsafdeling 
Fysieke Leefom-

geving

Beleidsafdeling 
werk en  
Inkomen

Beleidsafdeling
 Bestuur,  

veiligheid en 
Informatiebeleid

expertise  
Centrum 

gemeente-
financiën

expertise  
Centrum  

gemeenterecht

expertise  
Centrum

Cva

provinciale
afdelingen

vng
Commissies

holding 
Coöperatie vng 

diensten
u.a
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de directieraad is belast met de aansturing van het Bureau. In het verlengde van het 

algemene ondersteuningsaanbod van de vng aan haar leden, bieden de vng Bedrijven 

producten en diensten op maat aan, als betaalde dienstverlening. om de bedrijven 

slagvaardiger te maken en om de vereniging te vrijwaren van risico’s verbonden aan de 

commerciële activiteiten, zijn de vng Bedrijven verzelfstandigd. de verzelfstandiging is 

verankerd in een holding/dochter - constructie. de holding vng diensten u.a., is de houdster 

van de ledenparticipaties, de vng Bedrijven. onder andere om de verbondenheid met het 

vng bureau en de leden te benadrukken en vanwege belastingtechnische redenen is gekozen 

voor een coöperatiestructuur. 

Besturingsfilosofie

de directieraad neemt, ondersteund door de staf en het Bestuursbureau, besluiten over 

voorstellen van vng-leidinggevenden die niet aan dit middenkader zijn gemandateerd. de 

directie staf heeft hierbij een adviserende rol. 

deze besturingsfilosofie is vertaald in de structuur en procedures. In 2011 lag het accent op het 

sturen van de door de directieraad vastgestelde onderwerpen op bedrijfsvoering en in zekere 

mate ook op die van de te realiseren beleiddoelstellingen van de betreffende afdelingen. de 

sTaF zorgt per trimester voor een sturingsrapportage waarmee de directieraad in overleg kan 

treden met het middenkader over de realisatie van de doelen.

Personeelsbeleid 
Ontwikkeling medewerkers

In 2011 stond de individuele ontwikkeling van medewerkers centraal. daarom is het 

opleidingsbudget gedecentraliseerd naar de afdelingen. de hoogte van het opleidingsbudget 

bedroeg voor  2011 3% van de loonsom. 

Verlagen van het ziekteverzuim

de norm voor het ziekteverzuim is in 2011 teruggebracht van 5% naar 4 %. alle managers 

worden aangesproken op het wel of niet halen van deze norm.  het ziekteverzuimpercentage 

voor 2011 is uitgekomen op 3,44% exclusief zwangerschappen en is daarmee fors gedaald ten 

opzichte van 2010 (4,68%). de meldingsfrequentie is uitgekomen op 1,5. dit is gelijk aan de 

norm. 

In 2011 zijn wederom sociaal medische Teams (smT’s) actief geweest om vroegtijdig in te 

kunnen spelen op signalen met betrekking tot ziekte (zowel het korte verzuim als het lange 

verzuim).

Arbeidsvoorwaarden

de vng heeft een eigen rechtspositieregeling en eigen loongebouw, maar volgt in primaire 

sfeer (salarisontwikkeling en beloningscomponenten) de ‘Cao-rijk’. In 2011 is de Cao-rijk niet 

gewijzigd op de primaire componenten en daarmee is ook de rechtspositieregeling van de 

vng niet gewijzigd op deze componenten. 

de vng kent sinds 2009 het persoonsgebonden budget (pgB) – in te zetten voor persoonlijke 

ontwikkeling, verhoging van de reiskostenvergoeding woon- werkverkeer, verhoging 

pensioen, levensloop of de aanschaf van een fiets – dat elk jaar opnieuw wordt vastgesteld. In 

2011 in hoogte gelijk gebleven aan 2010.
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daarnaast is in het kader van de bezuinigingen die de vng doorvoert gekozen om de 

vergoedingen voor dienstreizen te versoberen. Zo is de kilometervergoeding teruggebracht en 

is eersteklas reizen afgeschaft.

Uitstroom

om de continuïteit in de bedrijfsvoering te kunnen waarborgen streeft de vng naar een 

aanvaarbaar niveau van uitstroom. In 2011 is het uitstroompercentage uitgekomen op 7% 

(2010: 7,88%). gezien de ongewijzigde slechte arbeidsmarkt wisselen weinig medewerkers 

van baan. de uitstroom in 2011 was dan ook voornamelijk het gevolg van natuurlijk verloop, 

afronding reorganisatie van de Facilitaire dienst en het stoppen van enkele tijdelijke 

contracten.

Welzijn

alle acties uit het plan van aanpak Risico Inventarisatie & evaluatie (RI&e) 2009 zijn in 2011 

opgelost. met de ondernemingsraad is afgesproken om de RI&e om de twee jaar te laten 

actualiseren. 

In het najaar van 2011 is een offertetraject voor een nieuwe arbodienstverlener opgestart. 

de vng wil van een vangnet- naar een maatwerkregeling en daarmee meer regie over het 

verzuim voeren. samen met de ondernemingsraad zijn de eisen en behoeften geformuleerd 

en is het offertetraject afgerond. per 1 maart 2012 start de nieuwe arbodienstverlener. 

Communicatiebeleid
Investeren in communicatie

de vng intensiveerde in 2011 de communicatie met haar leden. nog meer dan voorheen 

erkende de vng het belang van het persoonlijke contact met de leden. Leden van het bestuur, 

de commissies en de directieraad gingen in mei in gesprek met lokale bestuurders over de 

bestuursafspraken. het doel was niet alleen om de leden te  informeren maar ook om te 

luisteren naar de vragen en gevoelens. dat gemeenten bezorgd waren, bleek uit de reacties 

tijdens deze bijeenkomsten en de algemene Ledenvergadering.

over de decentralisaties werden meerdere bijeenkomsten georganiseerd. medewerkers, 

afdelingshoofden, dR-leden en commissievoorzitters wisselden informatie uit met wethouders, 

raadsleden en ambtenaren. deze werden goed bezocht, net als die over de herstructurering 

van het gemeentefonds. andere bijeenkomsten betroffen de herstructurering van het 

gemeentefonds, gedragscode ruimtelijke ontwikkeling, duurzaam inkopen, de wabo en de 

waterwet, de grondexploitatie, de vorming van de Rud’s, het europees ambtenarennetwerk, 

het binnenmilieu in scholen en niet te vergeten de Juridische tweedaagse. 

DR on Tour

de dR ging in 2011 door met de gemeentebezoeken. elke dinsdag reisden ze door 

(bestuurlijk) nederland. maar liefst 163 gemeenten werden in 2011 met een bezoek vereerd. 

deze persoonlijke kennismaking met bestuurders, griffiers en gemeentesecretarissen vormde 

voor de dR een mooi moment om te luisteren naar wat er in het land leeft. Tegelijkertijd 

kon de dR gemeenten bijpraten rond actuele ontwikkelingen rond de bestuursafspraken, de 

decentralisaties en het gemeentefonds. het leverde boeiende gesprekken op. wat speelt er in 

gemeenten? voor welke uitdagingen staan ze? 

In oktober waren er al meer dan 226 gemeenten bezocht, hetgeen betekende dat men over 

de helft was. 
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Zichtbaar in de media

2011 kende enkele flinke uitschieters qua nieuws. het begon in april met de ondertekening 

van het concept-bestuursakkoord (onderhandelaarsakkoord). In juni volgde het vng-

congres. vanwege de sociale werkvoorziening werd ulft gedurende een aantal dagen op de 

kaart van nederland gezet. september kende de perikelen rond de leges voor de Id-kaarten 

en diginotar. deze twee onderwerpen waren ook later nog regelmatig in het nieuws, denk 

aan de reparatiewetgeving voor de leges en Lektober!

Social media

In 2011 maakte de vng flinke sprongen op het vlak van de social media. de groei op het 

Twitteraccount van de vng zette door. aan het eind van het jaar waren er meer dan 5000 

volgers op @vngemeenten. het aantal accounts groeide ook. Zo kwamen er aparte accounts 

voor de praktijkvoorbeelden en de decentralisatiethema’s Jeugdzorg en awBZ. gemiddeld 

twitterde de vng twee tot drie keer per dag. 

In februari opende de vng een eigen YouTube kanaal. eind 2011 waren daar 45 filmpjes 

van bijeenkomsten en interviews met bestuurders te zien. en tot slot maakte de vng een 

voorzichtige start met Flickr en Facebook.

de bezoekersaantallen van vng.nl lieten ook in 2011 een stijgende lijn zien: in vergelijking 

tot 2010 wisten ruim 200.000 extra mensen de site te vinden. In totaal waren er meer dan 1,8 

miljoen bezoekers. een aantal onderwerpen werden samengevoegd zodat de site compacter 

oogde en bezoekers gemakkelijker informatie konden vinden. Tegelijkertijd startte de vng 

voor de decentralisatiethema’s en het project slim samenwerken aparte websites. daarmee 

werd de bezoeker die specifieke informatie wil, op maat bediend.

daarnaast is de basis voor het werken met fora versterkt, de software werkt naar behoren, 

de structuur is gelegd en de eerste successen van het Rom netwerk kunnen doorvertaald 

gaan worden voor andere thema’s. hier zal in 2012 verder mee gegaan worden.

sowieso zal in 2012 de geheel vernieuwde website live gaan, deze integreert de 

verschillende social media.

Financieel beleid
het financieel beleid is in hoofdzaak gericht op een stabiele begroting en het te allen 

tijde kunnen voldoen aan (betalings-) verplichtingen. de belangrijkste elementen van het 

financieel beleid zijn: balans in de samenstelling van baten en lasten, rendement op het 

vermogen en de liquiditeitenpositie. 

Evenwicht in de samenstelling van baten en lasten 2011

onder evenwicht in de samenstelling van baten en lasten wordt verstaan dat de vaste 

kosten (totaal van de kosten exclusief incidentele kosten, kosten gesubsidieerde projecten 

en kosten gelieerde instellingen) van de vereniging zoveel mogelijk gedekt worden uit de 

contributie-inkomsten. dit is van belang omdat andere inkomstenbronnen sterk kunnen 

fluctueren. 

de vaste lasten worden onderverdeeld in twee delen, te weten de contributie 

gefinancierde personeelslasten en de overige vaste lasten. voor de personeelslasten 

geldt dat deze meer dan volledig door de contributie-inkomsten gedekt worden. het 
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dekkingspercentage bedraagt 116%, deze bedroeg in 2010 nog 105%. de stijging van 

de dekkingsgraad is volledig te verklaren door enerzijds een formatie- en kostenreductie 

welke eerder gerealiseerd is dan voorzien en anderzijds een incidentele vrijval van de 

verwachte verplichtingen vanuit de voorzieningen. de overige vaste lasten bestaan uit  

afschrijvingslasten en de overige vaste bedrijfskosten,  deze zijn ten opzichte van 2010 gelijk 

gebleven. het dekkingspercentage van de totale vaste lasten is hiermee in 2011 uitgekomen 

op 80%, dit was in 2010 73%. 

de vaste lasten welke niet gedekt kunnen worden uit de contributie-inkomsten, worden 

gedekt uit structurele maar niet vaststaande financiële baten en lasten, bedrijfsopbrengsten, 

overige opbrengsten en uit bijdragen van de projecten.

Contributie omzet
46%

Bijdragen projecten 
30%

Interne omzet
3%

Overige opbrengsten
11%

Fin. baten en lasten
5% Resultaat deelnemingen

5%

het aandeel van de contributie in de baten van de vereniging bedraagt 46% en is ten 

opzichte van 2010 verder gedaald (2010: 48%). deels wordt deze daling veroorzaakt door 

dalende contributie-inkomsten welke het gevolg zijn van de op de BaLv goedgekeurde 

contributieverlaging. hiernaast nemen de bijdragen uit projecten zowel in absolute als 

relatieve omvang verder toe. deze toename van projecten in 2011 betreft de via het 

gemeentefonds gefinancierde projectactiviteiten. het aandeel van de overige opbrengsten 

is ten opzichte van 2010 (7%) toegenomen. deze toename is het gevolg van een hogere 

afname van dienstverlening.

de opbouw en samenstelling van de lasten geeft het volgende beeld:

Overige bedrijfskosten
3%

Salarislasten
41%

Ov. personeelskosten
6%Afschrijvingen

5%

Activiteitskosten
36%

Kantoor -en huisvesting
9%
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In 2011 is een start gemaakt met het aangekondigde totaalpakket aan bezuinigings-

maatregelen van € 2,35 miljoen. onderdeel van dit bezuinigingspakket is een formatie-

reductie van 10% welke per 2014 gerealiseerd dient te zijn. de verlenging van de in 2010 

afgekondigde vacaturestop en het naar voren halen van kostenbesparingen hebben ervoor 

gezorgd dat zowel de totale lasten als de salarislasten gedaald zijn ten opzichte van 2010.  

de overige personeelskosten dalen van 11% (2010) naar 6% van de totale lasten. dit is 

het gevolg van een vrijval uit de voorzieningen van ruim € 1 mln welke mogelijk was door 

actieve begeleiding van medewerkers naar ander werk en door het sturen op de afbouw 

van de verlofuren. de activiteitskosten stijgen ten opzichte van 2010 van 9% naar 36%. dit 

wordt echter voornamelijk veroorzaakt door de kosten van ‘adviezen derden en door een 

toename van uit het gemeentefonds gefinancierde activiteiten. deze kosten voor adviezen 

derden werden in 2010 nog verantwoord onder de post overige bedrijfskosten maar hebben 

feitelijk betrekking op door vng uitgevoerde activiteiten. de afschrijvingen en de kantoor- 

en huisvestingskosten blijven gelijk ten opzichte van 2010.

Sturen op rendement beleggingsportefeuille 

de beleggingsstrategie is in 2011 iets veranderd. gezien de risico’s die in 2011 op de 

obligatiemarkten ontstonden is de minimum restrictie voor obligaties van 65% naar 

60% verlaagd. Kern van de strategie blijft dat de vermogensbeheerder voldoende 

vrijheid heeft om binnen de vastgestelde restricties, te handelen naar de gewijzigde 

marktomstandigheden zonder vooraf toestemming te vragen aan het bestuur van de vng. 

 

Huidige strategie:

Totale portefeuille Minimum 

restrictie 

Maximum 

restrictie 

Samenstelling portefeuille 

eind 2011 eind 2010

aandelen 0 20% 7,5% 12%

onroerend goed* 0 15% 5,3% 7%

absoluut rendement producten* 0 20% 10,3% 14%

vastrentend 60% 85% 72,2% 67%

staatsobligaties 45% 65% 53,2% -

Bedrijfsobligaties 10% 30% 19% -

Liquiditeiten 0 5% 4,7%

*  Participaties in onroerend goed en absolute returnproducten worden aangehouden in de 

vorm van aandelen.

Begin 2011 is het percentage van de portefeuille dat werd aangehouden in aandelen en 

absoluut rendement producten verlaagd. deels is dit gezien de risico’s  liquide gehouden. 

een ander deel is toegevoegd aan de obligaties. 

 

Prestatie ten opzichte van benchmark

de vermogensbeheerder van de vereniging belegt volgens een benchmark. dit is de 

Citigroup emu government Bond Index met een resterende looptijd van > 1 jaar (55%), 

iBoxx eu Corporate overall TR Index (20%), gpR 250 eu Index uK adjusted to 20% (5%), 

hFRX global IndeX (euro) (10%), de msCI world index in euro (10%). het rendement is 

in 2011 uitgekomen op 0,3% voor management- en custodiankosten en voor inhouding 

dividendbelasting. dit is 0,5% slechter dan de met de vermogensbeheerder overeengekomen 

benchmark.
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Samenstelling resultaat beleggingsportefeuille 

het resultaat op de beleggingsportefeuille na aftrek van management en custodiankosten 

bedraagt € 27.809. dit is als volgt samengesteld:

Coupon 0

dividenden 951

Rente 7

Netto inkomsten 958

Koersresultaat (998)

Resultaat voor overige vergoedingen (40)

overige vergoedingen en stortingen 68

Resultaat 28

het ongerealiseerde resultaat ultimo 2011(= de herwaarderingsreserve) bedraagt € 1,967 

miljoen positief.

Waarde beleggingsportefeuille 

de waarde van de beleggingsportefeuille ultimo 2011 komt  uit op € 43,071 miljoen. dit is 

inclusief het saldo rekeningcourant dat de beheerder van de beleggingsportefeuille gebruikt 

voor aan- en verkopen. 

Sturen op liquiditeitenpositie en werkkapitaal 
Liquiditeitenpositie

de vereniging wil op het gebied van liquiditeitenbeheer ‘in control’ zijn. het uitgangspunt 

is dat het liquiditeitssaldo van het rente- en saldocompensabel stelsel niet onder nul mag 

dalen. dit wordt bereikt door:

•	 	het jaarlijks opstellen van een kasstroomoverzicht op basis van de geconsolideerde 

jaarrekening;

•	 	het beheersen van de jaarlijks toegestane investeringen;

•	 	het streven naar een voorspelbaar en optimaal winstuitkeringsbeleid van de door de vng 

(in)direct gehouden bedrijven;

•	 	het periodiek verkopen van een deel van de effectenportefeuille indien nodig voor een 

aanvaardbare liquiditeitenpositie;

•	 	het maximaal gebruiken van de voordelen van het rente- en saldocompensabel stelsel 

(RCs);

•	 	een goede en adequate informatievoorziening.

De vereniging is met haar 100% deelnemingen, voor wat betreft haar betalingsverkeer, 

verenigd in het rente- en saldocompensabel stelsel. dit betekent dat de bank slechts één 

saldo beziet voor de renteberekening, te weten het saldo van de gezamenlijke rekeningen. 

de liquiditeitenpositie is het saldo van de liquide middelen en de kortlopende schulden aan 

kredietinstellingen. ultimo 2011 bedraagt de liquiditeitenpositie van de vereniging € 14,595 

miljoen, bestaande uit € 0,435 miljoen op de rekening bij de effectenbeheerder, € 8,070 

miljoen op de lopende (hoofdrekening) en € 6,091 miljoen op bedrijfsspaarrekeningen. 

vorig jaar kwam het saldo uit op € 3,055 miljoen, bestaande uit € 0,026 miljoen op de 
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rekening van de effectenbeheerder, € 1,514 miljoen op de hoofdrekening, en € 1,515 miljoen 

op bedrijfsspaarrekeningen. 

de stand ultimo boekjaar is ten opzichte van eindstand 2010 € 11,540 miljoen hoger. 

de oorzaak is dat er per 31 december 2011,  € 7,516 miljoen vooruit is ontvangen van 

BZK ten behoeve van uit het gemeentefonds gefinancierde projecten. de besteding van 

deze middelen zal in 2012 plaatshebben. hiernaast zijn de saldo’s op rekening bij de 

effectenbeheerder en op de bedrijfsspaarrekeningen toegenomen. het saldo op de rekening 

van de effectenbeheerder is het gevolg van aan en verkoop transacties en is een tijdelijk 

overloop saldo. de toename van de bedrijfsspaarrekeningen zijn het gevolg van naar voren 

gehaalde bezuinigingen die reeds nu al effect sorteren.

 

Werkkapitaal

het werkkapitaal is een algemeen aanvaarde maatstaf voor de beoordeling van de 

liquiditeit. het werkkapitaal is het deel van het vermogen dat beschikbaar is voor de 

financiering van vlottende activa en geeft een indruk van de mate waarin de vereniging in 

staat is aan haar lopende financiële verplichtingen te voldoen.

het werkkapitaal van de vereniging bedraagt ultimo het boekjaar € -14,178 miljoen. Ten 

opzichte van het vorige boekjaar betekent dit een toename van het werkkapitaal van 

€ 5,732 miljoen. geconsolideerd bezien komt het werkkapitaal uit op € -5,645 miljoen. 

Ten opzichte van het voorgaande jaar is dit een verbetering van het geconsolideerde 

werkkapitaal van € 2,325 miljoen. 

het werkkapitaal geeft enigszins een vertekend beeld van de kwaliteit van de financiële 

positie van de vereniging. het vermogen dat is belegd kan elk moment liquide worden 

gemaakt. wordt ook het belegde vermogen betrokken in de analyse dan is de financiële 

positie van de vereniging als gezond te kwalificeren.

Vraagafhandeling en informatievoorziening aan leden
Kengetallen Vraagbaakfunctie en Postafhandeling

In 2011 zijn 32.675 vragen van leden door de vng beantwoord. In 2011 is 97% van deze 

vragen binnen de afgesproken termijn van vijf werkdagen afgehandeld. de gemeenten 

amsterdam, Rotterdam en den haag stelden de meeste vragen. ongeveer 65% van de 

vragen werd gesteld via e-mail en 35% per telefoon.

het aantal vragen is in 2011 flink gedaald. de afgelopen jaren schommelde het aantal 

vragen rond de 38.000 met een uitschieter in 2010 van ruim 41.000 vragen.  

de vng heeft in 2011 632 brieven ter beantwoording ontvangen. hiervan is 85% binnen de 

vastgestelde termijn van drie werkweken afgehandeld. de ambitie om 90% van de brieven 

binnen drie weken af te handelen is hiermee nog niet gehaald. wel is het een verbetering 

t.o.v. 2010. In dat jaar werd 80% binnen de vastgestelde termijn behandeld.  

 

Praktijkvoorbeelden 

de vng beheert een databank met praktijkvoorbeelden van gemeenten. deze wordt 

dagelijks geactualiseerd en jaarlijks opgeschoond, opdat de zoekresultaten actueel en 

relevant zijn. de databank bevat ruim 2000 praktijkvoorbeelden. In 2011 hebben gemeenten 

178 voorbeelden zelf aangeleverd. overige voorbeelden worden gezocht en geplaatst door 

medewerkers van het Informatiecentrum. op vng.nl staat de databank in de top 5 meest 

bekeken pagina’s.
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het twitteraccount goed_voorbeeld is in mei 2011 gestart en heeft inmiddels 900 volgers. 

op deze manier kunnen mensen elkaar snel attenderen op een handig voorbeeld.

Databank Jurisprudentie en wetgevingskalender

het gemiddeld aantal bezoekers per maand in 2011 voor  de jurisprudentiedatabank is ca. 

3.000 en voor de wetgevingskalender ca. 1.300  per maand. deze producten stonden in 2011 

resp. op de 5e  en 6e  plaats in de webstatistieken producten en diensten vng. halverwege 

2010 zijn via vng.nl de wetgevingskalender en de databank jurisprudentie online gegaan.

ICT ontwikkelingen 
na de gedane investeringen in een flexibele ICT-voorziening en de uitgevoerde europese 

aanbesteding van het beheer inclusief de overdracht van het beheer naar de nieuwe 

leverancier in 2010, heeft 2011 meer in het teken gestaan van het zorgen voor een goede 

performance en beschikbaarheid van het netwerk en de samenhangende applicaties. In 2011 

is de performance van het netwerk niet altijd optimaal geweest. 

met de beheerder van het netwerk wordt gekeken welke investeringen en verbeteringen 

nodig zijn om te zorgen voor een stabiele basis teneinde de  interne bedrijfsvoering en de 

externe interactie met de leden op digitale wijze verder uit te bouwen.

Facilitaire ontwikkelingen 
Bij huisvestingsprojecten is na oplevering altijd sprake van nazorg, zo ook bij de vng. het 

afgelopen jaar is daarom actie ondernomen om de ervaren knelpunten op te lossen. het 

betrof onder andere het klimaat, brandwerende maatregelen, akoestiek en diverse kleine 

aanpassingen.

In 2010 is het besluit genomen om de Facilitaire dienst om te vormen naar een 

servicegerichte regieorganisatie, waarbij de uitvoerende taken voornamelijk door een 

externe partij uitgevoerd worden. als vervolg daarvan zijn in 2011 de facilitaire diensten, 

catering, receptie, onderhoud gebouwen, chauffeursdiensten en de schoonmaak 

aanbesteed. eind 2011 is de nieuwe dienstverlener gekozen en per 1 maart 2012 zijn zij 

gestart met de uitvoering van de diverse werkzaamheden. 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
de vng is een maatschappelijke organisatie en onderstreept het belang van maatschappelijk 

verantwoord ondernemen. de vng ondersteunt en initieert dan ook veel initiatieven met 

een maatschappelijk karakter op landelijk en gemeentelijk niveau. Zo is onder andere in het 

verleden het klimaatakkoord tussen rijk en gemeenten gesloten. 

In de interne organisatie is er vooral aandacht voor het verder terugdringen van het papier- 

en energieverbruik. ook wordt nagegaan hoe ook de vng in 2015 de doelstellingen met 

betrekking tot duurzaam inkopen, zoals geformuleerd in het klimaatakkoord, kan bereiken.

Deelnemingen
de deelnemingen die de vng ultimo 2011 nog aanhoudt zijn de volgende:

Coöperatie VNG Diensten U.A.: Fungeert als houdstermaatschappij van de hieronder 

vermelde coöperaties.
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Coöperatie Congres- en Studiecentrum VNG U.A.: 

organiseert congressen, workshops, trainingen en studiebijeenkomsten over gemeentelijke 

onderwerpen en beleidsterreinen.

Coöperatie VNG Verzekeringen U.A.: 

Bemiddelt in, adviseert over en ontwikkelt verzekeringsproducten voor gemeenten. 

onder andere brandverzekeringen voor gemeentelijke eigendommen en scholen, 

rechtsbijstandverzekeringen voor collegeleden en ambtenaren en ongevallenverzekeringen 

brandweer. een volledig overzicht is te vinden op www.vngverzekeringen.nl

Coöperatie VNG International U.A.: 

werkt aan versterking van het democratisch lokaal bestuur wereldwijd. het bedrijf 

ondersteunt nederlandse en europese gemeenten bij beleidsinnovatie door gebruik te 

maken van europese netwerken. vng International ondersteunt het internationale werk van 

nederlandse gemeenten. het servicebureau europa (een samenwerking van RegR en vng) 

is bij vng International gevestigd. per 1 februari 2011 is deze onderneming omgezet in een 

coöperatie. 

http://www.vngverzekeringen.nl/
http://www.vngverzekeringen.nl/
http://www.regr.nl
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a.2 ResuLTaaTonTwIKKeLIng van  
De veRenIgIng

de jaarrekening omvat twee jaarrekeningen, de enkelvoudige (vennootschappelijke) 

jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening. de enkelvoudige cijfers worden 

aangeduid als de vereniging, de geconsolideerde gegevens als de vng. 

op hoofdlijnen is de ontwikkeling van het resultaat van de vereniging als volgt:

Bedragen x € 1.000 Realisatie 2010 Begroting 2011 Realisatie 2011 Begroting 2012

Bedrijfsopbrengsten

Bedrijfslasten

39.634

42.585

29.993

34.309

40.244

41.669

41.081

45.914

Bedrijfsresultaat (2.951) (4.316) (1.425) (4.833)

Financiële baten en lasten 2.010 1.668 2.086 1.597

Resultaat deelnemingen 2.322 1.473 2.487 2.057

Resultaat (voor bestemming) 1.381 (1.175) 3.148 (1.179)

onttrek. uit de bestemmingsres. 1.251 1.175 1.195 1.179

Resultaat na bestemming 2.632 0 4.342 0

Vergelijking realisatie 2011 met begroting 2011 

het gerealiseerde resultaat is uitgekomen op € 3,148 miljoen positief. dit is voornamelijk het 

gevolg van incidentele en tijdelijke effecten. het resultaat is daarmee € 4,323 miljoen beter 

dan begroot. Zowel het bedrijfsresultaat (+ € 2,891 miljoen) als de deelnemingen (+ € 1,014 

miljoen) en de financiële baten en lasten (+ € 0,418 miljoen) zijn beter dan begroot. 

het bedrijfsresultaat is € 2,891 miljoen minder negatief dan begroot. de bedrijfslasten 

zijn ten opzichte van de begroting minder toegenomen dan de bedrijfsopbrengsten. Ten 

opzichte van 2010 laten de bedrijfslasten een kleine daling zien en de bedrijfsopbrengsten 

een kleine stijging;

de belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

•	 	de overige bedrijfsopbrengsten zijn € 2,02 miljoen hoger uitgekomen dan begroot. dit 

komt onder andere door hogere opbrengsten als gevolg van een hogere afname van 

diensten, meer verhuur van kantoorruimte. 

•	 	een hoger gerealiseerd projectvolume. de nieuwe projecten beïnvloeden het 

bedrijfsresultaat. een hogere dan begrote inzet van intern personeel zorgt voor een extra 

dekking van de overheadkosten. 

•	 	de hogere projectbijdrage wordt mede veroorzaakt door de gemeentefonds 

gefinancierde projecten (+ € 4,669 miljoen). Tegenover deze projecten staat een gelijke 

stijging van de projectlasten. 
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•	 	Lagere salarislasten en overige personeelskosten van in totaal € 0,678 miljoen. dit is 

mede het gevolg van  het eerder realiseren van de bezuinigingen (- € 0,677 miljoen).  

het achterblijven van de personele lasten is toe te schrijven aan lagere salarislasten  

(- € 1,443 miljoen), vrijval van de egalisatie- en reorganisatievoorziening (- € 1,001 

miljoen). Tegenover de lagere uitnutting van salarislasten staat een hogere inhuur van 

personeel derden (+ € 1,022 miljoen). 

de financiële baten en lasten en het resultaat uit de deelnemingen dragen eveneens bij aan 

het positief resultaat. 

•	 	Financiële baten en lasten: de realisatie is € 0,418 miljoen hoger dan begroot. het hoger 

uit komen dan begroot, is voornamelijk het gevolg van het gericht uitzetten van een 

groter liquiditeitssaldo dan voorzien,  waardoor de rentebaten zijn toegenomen en 

mutaties in de effecten portefeuille, waardoor er koersresultaten zijn ontstaan. 

•	 	deelnemingen: de realisatie is  € 1,014 miljoen beter dan begroot. met name Coöperatie 

vng verzekeringen u.a. en Coöperatie Congres en studiecentrum vng u.a. presteerden 

boven verwachting. de hogere realisatie heeft deels (€ 0,600 miljoen) een tijdelijk 

karakter en is voorzien tot en met 2012. 

Vergelijking realisatie 2011 met Realisatie 2010

het resultaat van de vereniging is in 2011 uitgekomen op € 3,148 miljoen positief. Ten 

opzichte van het resultaat van € 1,381 miljoen positief over 2010 is dit een verbetering van  

€ 1,767 miljoen. Zoals hierboven al genoemd liggen hier diverse mee- en tegenvallers, 

van met name tijdelijke aard, aan ten grondslag. Zo zijn ten opzichte van 2010 de 

baten gestegen en de lasten gedaald. de lasten dalen voornamelijk als gevolg van 

bezuinigingsmaatregelen. ondanks een daling van de contributie inkomsten en de 

verwachtte daling van rijkssubsidie zijn de baten gestegen. 

het bedrijfsresultaat is in 2011 € 1,526 miljoen hoger dan in 2010. de belangrijkste oorzaken  

hiervan zijn:

•	 		hogere projectbijdragen van € 0,844 miljoen; 

•	 		hogere overige opbrengsten, € 0,351 miljoen, als gevolg van de dienstverlening aan 

derden zolas KIng en Ked en verhuur van het pand aan de sophialaan 10;

•	 		Lagere personeelslasten, - € 1,112 miljoen, als gevolg van de vacaturestop, en het naar 

voren halen van personeelsbezuinigingen;

•	 		Lagere overige personeelslasten, - € 1,960 miljoen, als gevolg van de vrijval van 

voorzieningen, en lagere opleidingskosten;

•	 		hogere activiteitskosten, + € 2,500 miljoen, deels als gevolg van hogere kosten adviezen 

derden ten behoeve van de externe projecten. 

het resultaat uit deelnemingen is € 0,165 miljoen hoger. dit komt geheel voor de rekening 

van Coöperatie vng verzekeringen u.a.. de overige deelnemingen presteerden een 

resultaat dat lager was dan het voorgaand jaar. vng verzekeringen u.a. presteerde 

een resultaat dat € 0,707 miljoen hoger lag dan het jaar ervoor, als gevolg van betere 

contractvoorwaarden. 



25Vereniging Van nederlandse gemeenten

Vooruitblik 2012
In de honderd jaar van haar bestaan ontwikkelde de vng zich tot een sterke vereniging. 

maar die positie spreekt niet vanzelf. doet de vng de juiste dingen? weliswaar waarderen 

ambtenaren en bestuurders de vng, ze vinden ook dat het beter kan. de vng grijpt daarom 

het jubileumjaar aan om te vernieuwen. 

In 2011 is een strategische evaluatie uitgevoerd. Centraal stond de vraag ‘als we de vng 

vandaag zouden oprichten, wat zouden we dan beter doen’? dat is de vraag die de vng 

zichzelf, bestuurders en andere partners heeft gesteld. de uitkomst is dat de vng de 

relatie met de leden wil versterken. de  vng zal scherper moet kiezen waar ze zich op 

richt, de resultaten moeten beter zichtbaar zijn, en de leden moeten meer betrokken zijn 

bij het werk van de vng. verder wil de vng zich nog nadrukkelijker ontwikkelen als een 

netwerkorganisatie. de spin in het web van lokaal bestuurlijk nederland. In 2012 zal de 

strategische koers vertaald worden naar concrete acties. 

gemeenten staan ook in 2012 voor de uitdaging nieuwe ontwikkelingen door te voeren. 

ook de gevolgen van de financieel economische crisis en het rijksbeleid zijn uiteraard van 

invloed op besluitvorming en dienstverlening van gemeenten. deze ontwikkelingen staan 

centraal in het beleid en de initiatieven van de vng voor 2012. de vng wil  samen met 

de gemeenten staan voor de kracht en kwaliteit van het lokale bestuur, juist in turbulente 

tijden. de vng kiest daarom voor het jaar 2012 voor vier brede thema’s:

1. overheveling awBZ naar gemeenten;

2. eén regeling onderkant arbeidsmarkt;

3. Jeugdzorg;

4. samenwerking 

de gekozen thema’s en overige prioriteiten worden uitgediept, waarbij wordt onderzocht 

met welke beleidsmatige consequenties gemeenten mogelijk te maken krijgen en hoe 

zij daar op in kunnen spelen. de door het vng bestuur vastgestelde thema’s moeten de 

mogelijkheid bieden trendsettend te zijn en binnen de daarvoor vastgestelde periode 

zichtbare en concrete zichtbare resultaten voor raad, college en ambtenaren opleveren. 

In de begroting 2012 is een aanzienlijk bedrag (€ 1,225 miljoen) beschikbaar gesteld voor de 

thema’s en het strategische traject.

het investeringsniveau zal in vergelijking met  2011 stijgen van € 0,25 miljoen naar 

ongeveer € 0,6 miljoen.  Reden is het oplossen van problemen met het ICT netwerk en de 

klimaatbeheersing in het kantoorpand aan de nassaulaan verbeteren.

de personele bezetting zal naar verwachting in 2012 licht dalen. Reden is een lichte daling 

van de formatie van de vereniging en de verwachting dat de uitstroom van medewerkers 

op het niveau van 2011 zal blijven. als gevolg van de veranderende omstandigheden op 

de arbeidsmarkt is het de verwachting dat zowel de uitstroom van medewerkers als de 

instroom op het huidige niveau stabiliseert. 

Ten aanzien van de financiering en de omstandigheden waarvan de ontwikkeling van 

de omzet en de rentabiliteit van de organisatie afhankelijk is, worden geen ingrijpende 

veranderingen ten opzicht van 2011 voorzien. de begroting zal onder druk blijven 

staan. gezien de nog steeds onzekere marktomstandigheden op de financiële markten 

is momenteel niet exact aan te geven wat de impact zal zijn op het rendement van het 



26 Vereniging Van nederlandse gemeenten

uitstaande vermogen. In de begroting 2012 wordt rekening gehouden met een rendement 

van 3,5%. verder wordt verwacht dat de bereidheid van andere organisaties om projecten 

volledig of gedeeltelijk te financieren, als gevolg van bezuinigingen laag zal blijven. 

om een sluitende begroting te kunnen blijven presenteren is een bezuinigingsoperatie 

oplopend naar € 2,35 miljoen in 2014 in gang gezet. de financiële positie van de vng is 

hierdoor onveranderd gezond.

Toelichting op de bedrijfsrisico’s 
elke organisatie loopt in de dagelijkse uitvoering van activiteiten risico’s. Zo ook de vng. In 

deze paragraaf wordt stilgestaan bij de belangrijkste risico’s die de financiële positie van de 

vng kunnen aantasten. 

Projecten 

de vng voert namens derden diverse projecten uit. hiervoor ontvangt zij bijdragen van 

deze derden. uit de ontvangen bijdragen worden projectmedewerkers gefinancierd. het 

betreft hier niet alleen medewerkers met een tijdelijke aanstelling maar ook medewerkers 

met een vaste aanstelling. gezien de omvang van het aantal projecten is een vaste kern 

van projectmedewerkers verantwoord. het laatste betekent echter wel dat vaste kosten 

gefinancierd worden met variabele inkomsten. Risico bij wegvallen van projecten is dat 

er onvoldoende dekking is voor de salarislasten en eventueel kosten voor afvloeiing van 

projectmedewerkers. Ten einde de risico’s te beheersen worden alleen die projecten begroot 

die zeker gerealiseerd zullen worden. voorts wordt voor de uitvoering van projecten zo 

veel mogelijk tijdelijk personeel aangenomen. deze maatregelen dammen de risico’s van 

de gevolgen van het wegvallen van projecten enigszins in. verwacht wordt dat dit risico 

toe zal nemen omdat mogelijk het volume van de projecten als gevolg van de economische 

tegenwind kan afnemen. 

Subsidies

In het kader van projecten ontvangt de vng ook subsidies. de vng loopt het risico dat 

achteraf het subsidiebedrag naar beneden wordt bijgesteld indien de vng niet aan de 

subsidievoorwaarden heeft voldaan, terwijl de kosten al wel zijn gemaakt. dit risico wordt 

o.a. beperkt door een strikt tijdschrijfbeleid te handhaven zodat projecturen na afloop te 

verantwoorden zijn en het voeren van tussentijdse overleggen met de subsidieverstrekker. 

Resultaat Bedrijven

vng loopt het risico dat resultaten van bedrijven tegenvallen door ontwikkelingen op de 

markt waar deze bedrijven opereren of door genomen risico’s. als aandeelhouder deelt 

de vng in het ondernemingsrisico van de deelnemingen naar rato van het belang in de 

bedrijven. dit risico treedt in 2012 in beperkte mate op. een groot deel van de omzet van de 

bedrijven voor 2012 ligt al vast. 

Beleggingen

de vng loopt koersrisico over het belegd vermogen. Indien de koersen van aandelen 

en obligaties dalen dan zal dit een negatief effect op het vermogen hebben. Tevens 

kan het een negatief effect op het resultaat hebben omdat begrootte inkomsten uit 

beleggingen niet worden gerealiseerd. Behoudens de situatie van een algehele malaise 

op de effectenmarkten is door spreiding in de portefeuille aan te brengen het risico 

op een negatief effect op het vermogen beperkt. er is gekozen voor een middellange 
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beleggingsstrategie wat inhoudt dat verwacht wordt dat optredende koersdalingen op 

de middellange termijn weer goed gemaakt worden en de vermogenspositie dus niet 

structureel wordt aangetast. een eventueel negatief effect op het jaarresultaat van de vng 

is niet altijd op voorhand uit te sluiten. wel wordt dit eventuele negatieve effect gedempt 

door te werken met een herwaarderingsreserve. het risico kan verder beperkt worden 

door een tijdige aanpassing van de portefeuilleverdeling in tijden van verslechterende 

marktomstandigheden. 

Eigenrisicodrager WW en Boven Wettelijk WW (BW) 

het vng bureau draagt het volledige risico voor alle ww- en Bw uitbetalingen. dit kan 

leiden tot aanzienlijke tegenvallers. voor alle opgebouwde rechten is in het verleden een 

voorziening gevormd. om eventuele opbouw van nieuwe rechten te beperken, zal de vng 

zoeken naar maatregelen die liggen in de sfeer van vergroting van de interne mobiliteit en 

daar waar mogelijk te werken met tijdelijke contracten.

ICT- voorziening 

de risico’s in de ICT zijn tweeledig. Claims van bedrijven die de ICT-diensten van de vng 

afnemen en door uitval niet kunnen werken. het andere risico is dat door wegvallen van 

netwerkcomponenten bedrijfsgegevens verloren gaan. Beide risico worden als gemiddeld 

gekwalificeerd. de vng zal daarom in 2012 extra in het netwerk investeren om de risico’s te 

beperken 

het bestuur, 12 april 2012

Mw. A. Jorritsma-Lebbink, drs. F.H. Buddenberg,

Voorzitter penningmeester
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a.3  KeRnInFoRmaTIe van de vng

(bedragen x € 1.000)

Geconsolideerde balans van de VNG per ultimo 2011 2010

vaste activa 62.717 64.906

vlottende activa 35.175 30.032

groepsvermogen (55.553) (54.114)

voorzieningen (1.518) (2.822)

Kortlopende schulden (40.820) (38.001)

 0 0

Geconsolideerde staat van baten en lasten van de VNG 2011 2010

Contributie 20.499 20.871

Baten 61.051 63.582

Lasten 60.178 64.243

Bedrijfsresultaat 873 (661)

Financiële baten en lasten 2.275 2.136

Resultaat boekjaar 3.148 1.381

Het aandeel in het resultaat van de VNG-bedrijven in het 

resultaat van de Vereniging is als volgt opgebouwd: 2011 2010

Coöperatie Congres- en studiecentrum vng u.a. 703 750

Coöperatie vng verzekeringen u.a. 1.725 1.018

Coöperatie vng International u.a. 205 468

Coöperatie vng diensten u.a. (145) 87

    2.487 2.322

Personeelsgegevens van de Vereniging 2011 2010

Bezetting in fte’s per 31 december 237.7 fte 258.4 fte

uitstroompercentage bij de vereniging 7,0  % 7,88%

Ziekteverzuimpercentage (incl. zwangerschappen) 4,22 % 6,15%

Ziekteverzuimpercentage (excl. zwangerschappen) 3,44 % 4,68%

salarislasten in procenten van de bedrijfslasten 41% 42%

Vraagbaakfunctie van de Vereniging 2011 2010

aantal binnengekomen vragen via de Frontoffice 32.675 41.491
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a.4  samensTeLLIng BesTuuR  
en dIReCTIe vng 

 (per 31 december 2011)

Bestuur

a. Jorritsma-Lebbink voorzitter Burgemeester almere

C.h.J. Lamers vice-voorzitter Burgemeester houten

drs. F.h. Buddenberg penningmeester Burgemeester pijnacker-nootdorp

L.m.B.C. wagenaar-Kroon secretaris wethouder drechterland

h.a.J. aalderink Lid Burgemeester Bronckhorst

a.C.p. Balk-Lampe Lid Raadslid Cranendonck

drs. a. a. m. Brok Lid Burgemeester dordrecht

drs. p.J. Buijtels Lid (waarnemend) secretaris haarlemmermeer

e. van der Burg Lid wethouder amsterdam

drs. g. J. m. Cox Lid Burgemeester sittard-geleen

h. J. dannenberg Lid wethouder Zwolle

ing J.h.m. Finkenflügel Lid Raadslid oude IJsselstreek

drs. J. hamming Lid (waarnemend) wethouder Tilburg 

drs. I. J. gehrke Lid griffier de wolden

ir. a. p. heidema Lid Burgemeester deventer

J. Kriens Lid wethouder Rotterdam

w. nuis Lid Burgemeester Tholen

p. a. otten Lid Raadslid Zeist

drs. J. m. m. polman Lid Burgemeester Bergen op Zoom

J. van der Tak Lid Burgemeester westland

mr. J.C. westmaas Lid Burgemeester meppel

dr. J. p. Rehwinkel Lid Burgemeester groningen

Directieraad

mr. R.J.J.m. pans voorzitter

drs. C.J.g.m. de vet Lid
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B JAARREKENING 2011
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B.1 ToeLIChTIng aLgemeen

de vereniging van nederlandse gemeenten is statutair en feitelijk gevestigd in den haag, 

nassaulaan 12.

de jaarrekening van de vng is opgesteld op 12 april 2012.

In het verslag wordt de staat van baten en lasten 2011 vergeleken met de staat van baten en 

lasten 2010 en de begroting 2011. de begroting van de vereniging waartegen de realisatie 

wordt afgezet is de goedgekeurde begroting 2011 welke in december 2010 door het bestuur 

is vastgesteld. 

Doelstelling
de doelstellingen van de vng zijn:

1.  de leden collectief en individueel bijstaan bij de vervulling van hun bestuurszaken.

2.  voor de leden of groepen van leden afspraken maken met andere overheden over 

het arbeidsvoorwaardenbeleid in de overheidssector en overeenkomsten betreffende 

de arbeidsvoorwaarden van personeel in de sector gemeenten aan te gaan met 

werknemersorganisaties.

Toepassing verslaggevingstelsel
het toegepaste verslaggevingstelsel voor de jaarrekening is gebaseerd op de wettelijke 

voorschriften weergegeven in titel 9 Boek 2 Bw en de Richtlijnen van de Jaarverslaggeving. 

er is gewerkt met Richtlijn 640, organisaties zonder winststreven. 

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Herwaardering 

effecten worden gewaardeerd tegen beurswaarde per balansdatum. ongerealiseerde 

waardeveranderingen worden verwerkt in de herwaarderingsreserve. Indien echter de 

herwaarderingsreserve negatief is, komen ongerealiseerde koerseffecten wel ten gunste of 

ten laste van het resultaat. de herwaarderingsreserve is ingesteld, om resultaatseffecten ten 

gevolge van niet gerealiseerde koerseffecten (bewegingen) te voorkomen.  

Consolidatie

In de enkelvoudige jaarrekening van de vereniging is het niet geconsolideerde resultaat 

opgenomen. 

In de consolidatie zijn de financiële gegevens van de vng en haar groepsmaatschappijen 

opgenomen. het resultaat uit dochterondernemingen zijn in de enkelvoudige jaarrekening 

na het bedrijfsresultaat verantwoord onder het kopje aandeel in resultaat van 

deelnemingen.
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de rechtstreeks of indirect gehouden deelnemingen in groepsmaatschappijen zijn:

•	 	Coöperatie vng International u.a, den haag, 100% belang;

•	 	Coöperatie vng verzekeringen u.a., den haag, 100% belang;

•	 	Coöperatie Congres- en studiecentrum vng u.a., den haag, 100% belang;

•	 	Coöperatie vng diensten u.a., den haag, 100% belang;

Nevenvestigingen:

Coöperatie vng International u.a.  heeft twee dochterondernemingen te weten mepco s.r.o 

Tsjechië 97,5% en CmRa, Zuid afrika 100%.

In Brussel heeft de vereniging een bijhuis dat zich inzet voor europese aangelegenheden.

Valutaomrekening

activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend tegen de valutakoers per 

balansdatum. In de staat van baten en lasten zijn omzet, kosten en resultaten omgerekend 

in euro’s tegen de op het moment van de transacties geldende koers. het hierbij ontstane 

koersverschil wordt direct in het resultaat verwerkt.

Materiële vaste activa

materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingprijs, verminderd met een 

lineaire afschrijving gebaseerd op de verwachte economische levensduur, of tegen lagere 

bedrijfswaarde. de afschrijving bedraagt voor bedrijfsgebouwen vijftig jaar (verbouwingen 

tien jaar), voor renovaties twintig jaar, machines en installaties zes tot twintig jaar en 

voor andere bedrijfsmiddelen drie tot tien jaar. Bij wijziging van de economische of 

technische levensduur wordt de restant afschrijvingsduur aangepast, waarbij de aangepaste 

afschrijvingsduur wordt herberekend.

Financiële vaste activa

Deelnemingen

deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt 

uitgeoefend, worden gewaardeerd op de nettovermogenswaarde.

Overige effecten

effecten worden gewaardeerd tegen beurswaarde per balansdatum. ongerealiseerde 

waardeveranderingen worden direct verwerkt in de herwaarderingsreserve. Indien de 

herwaarderingsreserve negatief is, wordt de herwaarderingsreserve ten laste van het 

resultaat aangevuld tot € 0. dit ten laste van het resultaat gebrachte verlies, wordt in latere 

jaren, bij een positieve ontwikkeling, weer ingelopen ten gunste van de staat van baten en 

lasten. 

Voorraden

Voorraden:

handelsvoorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingprijs of lagere marktwaarde.

Onderhanden werk

onderhanden projecten worden gewaardeerd tegen de aanschaffingskosten en bestede 

uren van werknemers. de uurtarieven zijn gebaseerd op verkoopprijzen. vooruit 

gefactureerde termijnen zijn in mindering gebracht op het onderhanden werk. waar 

nodig wordt rekening gehouden met afwaarderingen wegens mogelijke verliezen op 

lopende projecten. een voorziening voor verwachte verliezen voor een project wordt 

in mindering gebracht op de post onderhanden werken voor zover deze niet groter is 
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dan de actiefpost onderhanden werken. winstneming geschiedt volgens de methode 

van percentage of completion. Indien de gefactureerde termijnen hoger zijn dan de 

gerealiseerde projectopbrengsten, worden de onderhanden projecten gepresenteerd onder 

de kortlopende schulden.

Vorderingen

vorderingen worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, voor zover nodig 

rekening houdend met een voorziening voor oninbaarheid.

Voorzieningen

de voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar 

verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen.

Overige activa en passiva

de schulden worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. 

alle overige posten in de balans worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

Opbrengsten
Algemeen

onder netto-omzet wordt verstaan: de contributie inkomsten, de opbrengst uit levering van 

goederen en diensten aan derden, onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over de 

omzet geheven belastingen. de opbrengsten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn 

gerealiseerd. 

Bijdragen en subsidies

Bijdragen en subsidies van projecten worden verantwoord onder de overige 

bedrijfsopbrengsten. de gemaakte kosten worden verantwoord onder de overige 

bedrijfskosten. In de enkelvoudige staat van baten en lasten zijn in tegenstelling tot de 

geconsolideerde staat van baten en lasten, ten behoeve van de inzichtelijkheid, de bijdragen 

projecten en de overige bedrijfsopbrengsten gescheiden gepresenteerd. 

Resultaat deelnemingen

de resultaten van de niet-geconsolideerde deelnemingen worden verantwoord in 

overeenstemming met de nettovermogenswaardemethode. het resultaat van de 

deelnemingen komt overeen met het aandeel in het resultaat over het boekjaar van de 

betreffende deelneming.

Kosten
Algemeen

de kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde grondslagen voor 

waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. verliezen 

worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

Intercompany-transacties

Resultaten uit transacties met en tussen groepsmaatschappijen worden volledig 

geëlimineerd.
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Pensioenen

Bij de vereniging van nederlandse gemeenten is sprake van een bij het algemeen Burgerlijk 

pensioenfonds (aBp) ondergebrachte pensioenregeling. deze pensioenregeling wordt 

als toegezegd pensioenregeling gekwalificeerd. verwerking in de jaarrekening van de 

vng vindt plaats als toegezegde bijdrageregeling, omdat de vng geen verplichting heeft 

om aanvullende bijdragen te voldoen, anders dan hogere toekomstige premies indien 

sprake is van een tekort bij het aBp. uit het 4e kwartaalbericht 2011 van het aBp blijkt 

dat sprake is van een dekkingsgraad van 94% op 31 december 2011. dit is lager dan het 

dekkingspercentage van 105%, welke de toezichthouder, de nederlandsche Bank (dnB), 

eist. het aBp heeft een premieverhoging aangekondigd, de tijdelijke hersteltoeslag wordt 

verhoogd van 1% naar 3% tot eind 2013. de vng heeft alleen de verplichting om in de 

toekomst deze hogere premie te betalen.

Algemene grondslagen kasstroomoverzicht

het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. de geldmiddelen in 

het kasstroomoverzicht bestaan uit de post liquide middelen. ontvangsten en uitgaven 

uit hoofde van interest en ontvangen dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit 

financieringsactiviteiten.
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B.2 enKeLvoudIge  
JaaRReKenIng 2011
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ACTIVA

(bedragen x € 1.000)

2011 2010

Vaste activa

Materiële vaste activa (1)

Bedrijfsgebouwen en -terreinen 13.980 14.633

activa in uitvoering 64 52

machines en installaties 3.723 4.220

andere vaste bedrijfsmiddelen 2.251 2.898

 20.018   21.803  

Financiële vaste activa (2)

deelnemingen 8.590 12.103

overige effecten 42.641 43.022

51.231 55.125

Totaal vaste activa 71.249 76.927

Vlottende activa

Vorderingen 

handelsdebiteuren (3) 2.757 4.048

overige vorderingen 328 2.089

overlopende activa 2.067 893

5.152 7.030

Liquide middelen 14.595 3.055

Totaal vlottende activa 19.747 10.085

Totaal activa 90.996 87.013

B.2.1  enKeLvoudIge BaLans peR  
31 deCemBeR 2011

  Voor bestemming van het resultaat (bedragen x € 1.000)
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PASSIVA

2011 2010

Eigen vermogen (4)

herwaarderingsreserves 1.967 3.676

wettelijke reserve deelnemingen -   -

Bestemmingsreserves 14.564 14.259

overige reserves 34.680 33.548

onverdeeld resultaat 4.342 2.632

55.553 54.115

Voorzieningen (5)

egalisatievoorziening 1.008 1.955

Reorganisatievoorziening 436 867

groot onderhoudvoorziening 75 -

1.518 2.822

Kortlopende schulden

handelscrediteuren 7.232 4.292

Belastingen en premie sociale

verzekeringen 5.280 3.834

overige schulden 1.107 3.143

overlopende passiva (6) 20.305 18.807

33.925 30.077

Totaal passiva 90.996 87.013
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Bedragen x € 1.000

Materiële vaste activa (1)
het verloop van de materiële vaste activa is als volgt:

Bedrijfs-
gebouwen 

en -terreinen

  activa in  
uitvoering

machines  
en  

installaties

andere  
vaste 

bedrijfs-
middelen

Totaal  
2011

Beginstand

aanschafwaarde 23.015 52 5.420 7.860 36.347

Cumulatieve afschrijvingen

en waardeverminderingen (8.382) -  (1.200) (4.962) (14.544)

Boekwaarde 1 januari 14.633 52 4.220 2.898 21.803

mutaties

Investeringen 41 64 60 102 267

desinvesteringen (4) -  (28) (11) (43)

herrubriceringen aanschafwaarde 12 (52) (8) (4) (52)

herrubriceringen afschrijvingen -  -  (1) 1 -

afschrijvingen (702) (521) (734) (1.957)

Totaal Mutaties (645) 12 (441) (625) (1.699)

Eindstand

aanschafwaarde 23.064 64 5.444 7.947 36.519

Cumulatieve afschrijvingen

en waardeverminderingen (9.084) -  (1.721) (5.696) (16.501)

Boekwaarde 31 december 13.980 64 3.723 2.251 20.018

afschrijvingspercentages 2-20% 5-16,7% 10-33%

In 2011 zijn investeringen gedaan in het ICT netwerk, de inventaris en de installaties in 

de willemshof. de mutaties in de vaste activa bestaan verder uit de geplande jaarlijkse 

afschrijvingen en de eenmalige desinvesteringen van de artikelen die niet meer in gebruik 

zijn. 

B.2.2  ToeLIChTIng op de enKeLvoudIge 
BaLans 
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Financiële vaste activa (2)

Deelnemingen 2011 2010

Coöperatie vng diensten u.a. 8.590 12.103

 8.590 12.103

Coöperatie Diensten U.A. 2011 2010

stand per 1 januari 12.103 9.781

Bij: aandeel in resultaat 2.487 2.322

af: dividenduitkering (6.000) -

Stand per 31 december 8.590 12.103
    

de afname van de stand ultimo 2011 ten opzichte van de stand ultimo 2010 bij Coöperatie 

vng diensten u.a. is het gevolg van het uitkeren van dividend in 2011.

Overige effecten 2011 2010

effectenportefeuille 42.637 43.018

overige beleggingen 4 4

 42.641 43.022

    

Het verloop van de effectenportefeuille 

Obligaties Aandelen Totaal 2011 Totaal 2010

Balanswaarde per 1 januari 29.461 13.558 43.018 37.550

aankopen 2.834 9.614 12.448 14.630

verkopen (953) (10.878) (11.831) (10.377)

gerealiseerde waardedalingen of -stijgingen (8) 180 172 500

ongerealiseerde waardedalingen of -stijgingen (245) (925) (1.170) 986

Balanswaarde per 31 december 31.089 11.549 42.637 43.018

          

de balanswaarde per ultimo 2011 is ten opzichte van de balanswaarde per ultimo 

2010 met € 0,381 miljoen afgenomen. de afname werd voornamelijk veroorzaakt door 

ongerealiseerde waardedalingen (koerseffecten). deze waardedaling als gevolg van 

koerseffecten komt niet tot uitdrukking in het resultaat omdat deze via de positieve 

herwaarderingsreserve wordt afgewikkeld.

Obligaties Aandelen Totaal 2011 Totaal 2010

Cumulatieve ongerealiseer de koerseffecten 1.991 (24) 1.967 3.676
          

gedurende 2011 is er in totaal voor - € 1,170 miljoen aan ongerealiseerde koersresultaten 

geboekt, welke via de herwaarderingsreserve worden afgewikkeld. Tevens is de 

herwaarderingsreserve aangepast met - € 0,538 miljoen als gevolg van verkopen van 

effecten. hierdoor komt de herwaarderingsreserve uit op € 1,967 miljoen. 
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Handelsdebiteuren (3)
de post handelsdebiteuren is met € 1,291 miljoen afgenomen. dit als gevolg van snellere 

betalingen op vorderingen die in de loop van het jaar zijn ontstaan. 

hierin is het aandeel van de contributievorderingen veruit het grootst (€ 0,335 miljoen). 

de contributievorderingen op een aantal overzeese gebieden is verder toegenomen. als 

gevolg hiervan is de voorziening dubieuze debiteuren met € 0,047 miljoen toegenomen.

Eigen vermogen (4)
Herwaarderingsreserve (gesplitst) Obligaties Aandelen Totaal 2011 Totaal 2010

Balanswaarde per 1 januari 2.321 1.354 3.676 2.756

Realisatie herwaardering door verkoop (85) (454) (538) (66)

ongerealiseerde waardemutaties (245) (925) (1.170) 986

aanpassing herwaardering (330) (1.378) (1.708) 919

Stand herwaarderingreserve per 31 december 1.991 (24) 1.967 3.676

          

de herwaarderingsreserve is vanaf 2009 positief. hierdoor lopen de ongerealiseerde 

koersresultaten via de balans. door correcties als gevolg van verkopen en door 

ongerealiseerde negatieve koerseffecten is de herwaarderingsreserve afgenomen met  

€ 1,708 miljoen. 

Overige reserves 2011 2010

stand per 1 januari 33.548 32.202

Bij: uit resultaatbestemming vorig boekjaar 1.132 1.166

mutatie wettelijke reserve -  180

Stand per 31 december 34.680 33.548

Onverdeeld resultaat boekjaar 2011 2010

stand per 1 januari 2.632 1.166

af: mutatie bestemmingsreserve  

(uit onverdeeld resultaat 2010)

(1.500) -

af: naar overige reserves  

(uit onverdeeld resultaat 2010)

(1.132) (1.166)

Bij: mutatie bestemmingsreserve 2011 1.195 1.251

Bij: resultaat boekjaar 2011 3.148 1.381

Stand per 31 december 4.342 2.632

Bestemmingsreserve 2011 2010

stand per 1 januari 14.259 15.510

Bij: uit onverdeeld resultaat 2010 1.500

af: Kosten herhuisvesting 2011 (1.195)

af: Kosten herhuisvesting 2010 -  (1.251)

Stand bestemmingsreserve 14.564 14.259
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In 2007 is besloten de kosten veroorzaakt door de herhuisvesting, ten laste van het eigen 

vermogen te laten komen. dit geschiedt door de vorming van een bestemmingsreserve. 

In 2008 is het solidariteitsfonds (€ 0,114 miljoen) toegevoegd aan de bestemmingsreserve. 

dit fonds is ooit in het leven geroepen om omvangrijke schade bij leden, ontstaan als direct 

gevolg van Cao-conflicten, gedeeltelijk te compenseren.

In 2011 is € 1,500 miljoen uit het resultaat 2010, toegevoegd aan de bestemmingsreserve 

voor de dekking van de personele lasten, welke mogelijk voortkomen uit de ingezette bezui-

niging. 

eind 2011 bestaat de bestemmingsreserve (€ 14,564 miljoen) uit het saldo van de kosten 

herhuisvesting (€ 12.950 miljoen), personele lasten als gevolg van bezuinigingen (€ 1,500 

miljoen) en de toevoeging van het solidariteitsfonds (€ 0,114 miljoen). 

Voorzieningen (5)         
de vng heeft een tweetal voorzieningen voor verplichtingen die voortvloeien uit aanspra-

ken op de ww- en bovenwettelijke ww-regelingen. deze voorzieningen hebben in overwe-

gende mate een langlopend karakter. deze voorzieningen worden jaarlijks in overeenstem-

ming gebracht met de maximale toekomstige verplichtingen.

In  2011 is begonnen met de vorming aan de onderhoudsvoorziening. Jaarlijks wordt een 

bedrag van € 0,075 miljoen gedoteerd. de basis van de onderhoudsvoorziening is een meer-

jarig onderhoudsplan. 

2011 2010

egalisatievoorziening 1.008 1.955

Reorganisatievoorziening 436 867

voorziening groot onderhoud 75 -

 1.518 2.822

Egalisatievoorziening 2011 2010

stand per 1 januari 1.955 1.189

Bij: dotaties 406 862

af: onttrekkingen (675) (396)

af: vrijval (679) (232)

af: reclassificaties/correcties -  532

Stand per 31 december 1.008 1.955

In 2011 is de egalisatievoorziening voor toekomstige jaarlijkse verplichtingen voor afvloei-

ingskosten gedaald met € 0,947 miljoen. de daling is het gevolg van een afname van het 

aantal ww- en bovenwettelijke ww-gerechtigden. 
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Reorganisatievoorziening 2011 2010

stand per 1 januari 867 1.051

Bij: dotaties 308 913

af: onttrekkingen (226) (268)

af: vrijval (513) (296)

Bij: herclassificaties/correcties -  (532)

Stand per 31 december 436 867

de reorganisatievoorziening is gedaald met € 0,431 miljoen. dit komt voornamelijk door de 

vrijval van de opgenomen ww en Bww rechten van de medewerkers, welke nu elders een 

baan gevonden hebben. 

Voorziening groot onderhoud 2011 2010

stand per 1 januari -  -

Bij: dotaties 75 -

Stand per 31 december 75 -

Overlopende passiva (6) 2011 2010

vooruit gefactureerde bedragen 70 214

vooruit gefactureerde contributie 9.856 9.339

vooruit ontvangen subsidies 8.141 6.696

Reservering wsw geld 852 1.033

div. reserveringen voor verlof en vakantiegeld 1.387 1.524

Stand per 31 december 20.305 18.807
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Bedragen x € 1.000

Realisatie 2011 Begroot 2011 Realisatie 2010

Bedrijfsopbrengsten

Contributie 20.499 20.475 20.871

Bijdrage projecten (7) 13.553 5.360 12.922

overige bedrijfsopbrengsten (8) 6.192 4.158 5.841

som der bedrijfsopbrengsten 40.244 29.993 39.634

Bedrijfslasten

salarissen (9) 13.736 18.511 14.692

sociale lasten en pensioenlasten (9) 3.332 3.488

overige personeelskosten (10) 2.614 1.849 4.574

afschrijvingen 1.957 2.015 1.904

Kantoor- en huisvestingskosten (11) 3.788 2.886 3.666

activiteitskosten (12) 14.906 7.646 12.406

overige bedrijfskosten (13) 1.336 1.404 1.855

som der bedrijfslasten 41.669 34.309 42.585

Bedrijfsresultaat (1.425) (4.316) (2.951)

Financiële baten en lasten (14) 2.086 1.668 2.010

aandeel in resultaat van deelnemingen (15) 2.487 1.473 2.322

Resultaat 3.148 (1.175) 1.381

het gerealiseerde resultaat is uitgekomen op € 3,148 miljoen positief. dit is € 4,323 miljoen 

beter dan begroot. Zowel het bedrijfsresultaat (+ € 2,891 miljoen) als de deelnemingen  

(+ € 1,014) en de financiële baten en lasten (+ € 0,418) zijn beter dan begroot. 

B.2.3   enKeLvoudIge sTaaT van BaTen 
en LasTen oveR 2011
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Bijdrage projecten (7)
Zowel de bijdrage als de uitgavenbudgetten van de projecten zijn hoger dan begroot, als 

gevolg van nieuwe extern gefinancierde projecten. In de begroting wordt rekening gehou-

den met de subsidieaanvragen die op dat moment al goedgekeurd zijn. de nieuwe projecten 

hebben wel effect op het totale bedrijfsresultaat, omdat tegenover de hogere projectbaten, 

vaak een minder dan evenredige toename van de kosten (zowel uitbestedings- als personele 

lasten) staat. uit deze personele kosten op de projecten wordt extra dekking gegenereerd 

middels de overhead (zoals huisvesting en overhead verwerkt in het uurtarief), welke een 

bijdrage levert aan het resultaat. 

In vergelijking met 2010 neemt de bijdrage projecten toe met € 0,630 miljoen. deze toe-

name is evenwel het gevolg van een gewijzigde financieringssystematiek van de projecten 

waarbij een verschuiving heeft plaatsgevonden van de extern gesubsidieerde projecten naar 

de via het gemeentefonds gefinancierde projecten. Indien de via het gemeentefonds gefi-

nancierde projecten buiten beschouwing worden gelaten is er sprake van een daling ( - € 

4.308 miljoen) van de projectbijdragen. dit is ook conform de verwachting zoals deze in de 

begroting van 2011 is uitgesproken.

Bedragen x € 1.000

Bijdrage projecten (7) Realisatie 2011 Begroting 2011 Realisatie 2010

Bijdrage projecten (totaal) 13.553 5.360 12.922

Waarvan de Gemeentefondsgefinancierde projecten: 

digitaal klantdossier (dKd) 1.353

nationaal uitvoeringsprogramma (nup) 3.068

modernisering gemeentelijke basisadministratie 

(mgBa) 518

voor het dKd wordt er een jaarlijkse uitname gedaan uit het gemeentefonds van € 1,610 

miljoen. na de afdracht van de btw rest er een te besteden bedrag van € 1,353 miljoen. voor 

het nup (€ 21,420 miljoen) en het mgBa ( € 12,00 miljoen) is er een eenmalige uitname 

gedaan uit het gemeentefonds. deze projecten lopen door tot 2014 (nup) en 2016 (mgBa). 

Overige bedrijfsopbrengsten (8) Realisatie 2011 Begroting 2011 Realisatie 2010

opbrengst derden 3.592 2.203 3.187

auteursvergoedingen 105 50 48

vakatiegelden 39 30 55

Interne omzet 1.431 1.384 1.507

overige opbrengsten 1.025 492 1.045

Totaal overige opbrengsten 6.192 4.158 5.841

B.2.4  ToeLIChTIng op de enKeLvoudIge 
sTaaT van BaTen en LasTen 
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Ten opzichte van 2010 nemen de overige bedrijfsopbrengsten toe met € 0,351 miljoen toe.  

dit betreft met name de “opbrengsten derden” welke verder toenemen als gevolg van een 

hogere afname van de dienstverlening en het verhuren van het pand aan de sophialaan.  

Ten opzichte van de begroting nemen de overige bedrijfsopbrengsten met € 2,034 miljoen 

toe. deels is dit het gevolg van de hoger afname van de diensten door derden, deels betreft 

het de opbrengst van reprorechten van € 0,685 miljoen (overige opbrengsten) welke in de 

begroting onder de bijdrage projecten is opgenomen.

Salarissen, sociale lasten en pensioenlasten (9) Realisatie 2011 Begroting 2011 Realisatie 2010

salarissen 13.736 18.511 14.692

sociale lasten 1.356 1.414

pensioenlasten 1.976 2.074

 17.068 18.511 18.180

met name de verlenging van de in 2010 ingestelde vacaturestop en het uitstroompercentage 

van 7,0%  zorgen ervoor dat het salarisbudget wordt onderschreden met € 1,443 miljoen. 

hiernaast was in de begroting rekening gehouden met een stijging van de gemiddelde sala-

rislast per fte van 1,5%. 

de salarislasten dalen ten opzichte van 2010, voornamelijk als gevolg van de genoemde 

maatregelen, met € 1,112 miljoen.

de gemiddelde salarislast steeg slechts beperkt van € 71.045 naar € 71.521 (0,6%), voorna-

melijk als gevolg van toekenning van reguliere periodieken. 

Overige personeelskosten (10) Realisatie 2011 Begroting 2011 Realisatie 2010

uitzendkrachten/personeel derden 2.018 226 1.901

Ziektekosten 83 164 133

studiekosten 354 432 592

werving 8 45 6

Rechtspositionele kosten 278 286 345

onttrekking / dotatie voorzieningen (478) 406 1.246

overige kosten 141 131 116

Reis- en verblijfkosten 209 159 236

 2.614 1.849 4.574

specificatie:

Omschrijving Realisatie 2011

project gefinancierd overig Totaal

Overige personeelskosten 760 1.854 2.614

de overige personeelskosten overschrijden de begroting met € 0,765 miljoen. deze 

overschrijding heeft betrekking op de kosten voor extern gefinancierde projecten. 

deze projecten waren bij het opstellen van de begroting nog niet bekend. Indien deze 

projecten buiten beschouwing gelaten worden komt de totale realisatie van de overige 

personeelskosten (€ 1,854 miljoen) overeen met hetgeen begroot is (€ 1,849 miljoen). 
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Kijkende naar de afzonderlijke begrotingsposten dan zijn in vergelijking met de begroting 

van 2011: 

•	 	uitzendkrachten/personeel derden: 

•	 	het budget wordt met € 1,792 miljoen overschreden, deels is dit het gevolg van inhuur 

personeel voor extern gefinancierde projecten (€ 0,690 miljoen) en kosten van gede-

tacheerd personeel bij gelieerde instellingen (€ 0,081 miljoen). Tegenover deze hogere 

kosten staan hogere projectbijdragen en/of hogere opbrengsten derden. het resterende 

deel van de overschrijding betreft vervangende inhuur voor vertrokken medewerkers, 

zwangerschaps-vervanging en andere vervangende inhuur (€ 1,022 miljoen). deze over-

schrijding is rechtstreeks te relateren aan de onderuitnutting van de salarislasten. Ten 

opzichte van 2010 stijgen de lasten voor inhuur beperkt met € 0,117.

•	 		de ziektekosten komen € 0,081 miljoen lager uit dan begroot en nemen in vergelijking 

met 2010 nog verder af. het lagere ziekteverzuim en het meer zelfstandig uitvoeren en 

begeleiden van ziekteverzuimactiviteiten door vng zelf heeft tot een besparing op de 

inzet van de bedrijfsarts geleid.

•	 		het budget voor de studiekosten is niet volledig uitgenut. Ten opzichte van 2010 is 

sprake van een daling van de studiekosten van € 0,238 miljoen. In 2010 is echter sprake 

geweest van een incidentele vng-brede investering in een management development 

program. daarnaast is op de opleidingskosten bezuinigd. dat de opleidingskosten in 2011 

lager zijn uitgevallen dan begroot  (-€ 0,078 miljoen) is voornamelijk het gevolg minder 

behoefte aan opleiding door medewerkers.

•	 		de wervingskosten zijn in 2011, als gevolg van de verlenging van de in 2010 ingestelde 

vacaturestop, verwaarloosbaar. 

•	 		de rechtspositionele kosten zijn min of meer gelijk aan hetgeen begroot is. Ten opzichte 

van 2010 dalen deze kosten met € 0,067 miljoen. dit is te verklaren doordat in 2010 

de pgB-kosten deels (€ 0,076 miljoen) verantwoord werden onder de rechtspositionele 

kosten. 

•	 		In 2010 was aan de voorzieningen een extra dotatie toegevoegd van in totaal € 0,998 

miljoen welke merendeels betrekking had op de reorganisatie van de Facilitaire dienst. 

door actieve begeleiding van medewerkers naar ander werk is in 2011 een vrijval 

mogelijk van € 0,9 miljoen ten opzicht van de begroting. 

•	 		de realisatie van de overige kosten (€ 0,141 miljoen) komt nagenoeg overeen met de 

in de begroting opgenomen bedragen (€ 0,131 miljoen). de reis- en verblijfkosten over-

schrijden het budget met € 0,050 miljoen. deze overschrijding heeft betrekking op extern 

gefinancierde projecten. Tegenover deze projectkosten staan ook hogere projectop-

brengsten.

Kantoor- en huisvesting (11) Realisatie 2011 Begroting 2011 Realisatie 2010

huisvestingskosten 767 668 669

onderhoud en inventaris 473 201 151

automatiseringskosten 1.684 1.251 1.647

Telecommunicatie 259 220 319

drukwerkkosten 38 -  302

Bibliotheekkosten 168 173 169

Restauratieve kosten 399 373 409

 3.788 2.886 3.666
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specificatie:

Omschrijving Realisatie 2011

project gefinancierd overig Totaal

Kantoor en huisvestingkosten 91 3.697 3.788

de kantoor- en huisvestingskosten worden met € 0,902 miljoen overschreden. deels betreft 

dit automatiseringkosten van nieuwe extern gefinancierde projecten (€ 0,090 miljoen). het 

restant van de overschrijding betreft met name een overschrijding van reguliere automati-

seringskosten (€ 0,433 miljoen) en een overschrijding van de onderhoudskosten van (€ 0,272 

miljoen) en de huisvestingskosten als gevolg van een dotatie van € 0,075 miljoen aan de on-

derhoudsvoorziening.

de overschrijding van de onderhoudskosten betreffen de onderhoudskosten in het pand op 

de sophialaan welke verhuurklaar gemaakt diende te worden. per juni 2011 is het pand ver-

huurd.

de overschrijding van de reguliere automatiseringskosten is te verbijzonderen naar kosten 

voor een nieuwe internetplatform voor vng.nl en de ontwikkeling van een website voor 

vng 100 jaar. In de begroting is hiervoor budget gereserveerd onder de vng-prioriteiten 

(activiteitskosten). aanvullend werden extra kosten gemaakt voor de aanschaf van extra be-

nodigde licenties en outsourcingkosten. 

Activiteitskosten (12) Realisatie 2011 Begroting 2011 Realisatie 2010

voorlichting 1.370 944 1.157

Bijeenkomsten 1.007 67 1.173

onderzoek 577 619 667

advies derden 11.497 4.752 8.691

Bijdragen en lidmaatschappen 455 539 718

vng prioriteiten -  725 -

 14.906 7.646 12.406

specificatie:

Omschrijving Realisatie 2011

Project gefinancierd Overig Totaal

Totaal 11.300 3.606 14.906

de activiteitskosten overschrijden het budget met € 7,260 miljoen. deze overschrijding is 

vrijwel  volledig te verklaren door de kosten van nieuwe externe gefinancierde projecten (€ 

7,155 miljoen) welke bij het opstellen van de begroting nog niet bekend waren. Indien deze 

projecten buiten beschouwing gelaten worden is sprake van een overschrijding van € 0,105 

miljoen. deze overschrijding heeft betrekking op de voorbereidingskosten voor vng-100 

jaar. 

Ten opzichte van 2010 stijgen de activiteitskosten met € 2,5 miljoen, dit is te relateren aan 

de gestegen kosten van adviezen derden (€ 2,8 miljoen) voor nieuwe extern gefinancierde 

projecten. de kosten voor bijdragen en lidmaatschappen zijn ten opzichte van 2010 gedaald. 

dit is het gevolg van het in eigen beheer uitvoeren van de activiteiten van het servicebureau 

europa wat de belangenbehartiging en dienstverlening aan de leden ten goede is gekomen. 

In de begroting is  door de vng een bedrag beschikbaar gesteld van € 0,725 miljoen voor 
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vng-prioriteiten. de kosten van deze prioriteiten zijn verantwoord onder de activiteits-

kosten, overige bedrijfskosten en de overige personeelskosten. onderdeel van de vng-

prioriteiten zijn de drie decentralisatietrajecten. In het eerste deel van het 2011 is vooral 

onderhandeld over de decentralisaties in het kader van het bestuursakkoord. hier waren 

geen kosten aan verbonden. het tweede deel van het jaar stond in het teken van het verder 

invullen van de voorwaarden van de decentralisaties en het opzetten van de dienstverlening 

aan de leden. In samenwerking met de ministeries worden transitiebureaus ingericht. de in 

de tweede helft van 2011 uitgevoerde activiteiten zijn deels extern gefinancierd. het in de 

begroting beschikbaar gestelde bedrag van € 0,725 miljoen is dan ook niet volledig uitgenut. 

aan de vng-prioriteiten is een bedrag uitgegeven van € 0,480 miljoen. 

Overige bedrijfskosten (13) Realisatie 2011 Begroting 2011 Realisatie 2010

Overige bedrijfskosten 1.336 1.404 1.855

specificatie:

Omschrijving Realisatie 2011

extern gefinancierd overig Totaal

Overige bedrijfskosten 259 1.076 1.336

de realisatie van de overige bedrijfskosten komt in 2011 nagenoeg overeen met hetgeen ge-

budgetteerd is. Ten opzichte van 2010 dalen de overige bedrijfskosten met € 0,519 miljoen. 

deels wordt dit veroorzaakt door extern gefinancierde projecten, de realisatie hiervan daalt 

ten opzichte van 2010 met € 0,176 miljoen. hiernaast nemen de kosten van voorgaande ja-

ren af met € 0,344 miljoen. In 2010 was nog sprake van eenmalige kosten van voorgaande 

jaren terwijl in 2011 sprake was van eenmalige meevallers zoals de BTw suppletie, de vrijval 

van de voorziening habitat en een hogere winstbijdrage van vng magazine 2010 dan ver-

wacht.

Financiële baten en lasten (14) Realisatie 2011 Begroting 2011 Realisatie 2010

opbrengst van effecten 1.899 1.655 1.920

Rentebaten 233 15 102

(Rente)lasten (46) (3) (12)

 2.086 1.668 2.010

de financiële baten en lasten komen € 0,418 miljoen hoger uit dan begroot. dit wordt deels  

veroorzaakt door het betere saldo rentebaten veroorzaakt door het gericht uitzetten van 

een groter volume liquide middelen dan was voorzien en door positieve koerseffecten als 

gevolg van mutaties in de effectenportefeuille.  

Resultaat deelnemingen (15) Realisatie 2011 Begroting 2011 Realisatie 2010

Coöperatie Congres- en studiecentrum vng u.a 703 576 750

sgBo, onderzoeks- en adviesbureau van de vng -  -  (84)

Coöperatie vng International ua 205 180 468

Coöperatie vng verzekeringen ua 1.725 751 1.018

Bng vng Beheer Bv -  -  (3)

Coöperatie vng diensten ua (enkelvoudig) (145) (34) 174

Coöperatie vng diensten ua 2.487 1.473 2.322
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Coöperatie VNG Diensten U.A. 

het resultaat van Coöperatie vng diensten u.a., exclusief resultaat deelnemingen bestaat 

voornamelijk uit de managementfee van de bedrijven en de rente opbrengsten over het 

liquide vermogen. het resultaat van Coöperatie vng diensten ua komt lager dan begroot 

uit. dit komt door voornamelijk een correctie van een vordering uit voorgaande jaren. 

Coöperatie Congres- en Studiecentrum VNG U.A.

het resultaat van Congres en studiecentrum komt € 0,127 miljoen boven begroot uit. het 

boven begroot presteren wordt voornamelijk veroorzaakt door een lager kostenniveau en 

in mindere mate  door hogere financiële baten en lasten. door verstrekte concurrentie is de 

omzet achtergebleven ten opzichte van hetgeen voorzien was,  terwijl de kosten die met 

de omzet samenhangen niet in gelijke mate afnamen. dit alles heeft geleid tot een lagere 

marge (=verkopen minus direct met de omzet samenhangende kosten). de marge is 11% (€ 

0,082 miljoen) lager dan in de begroting was voorzien. deze lagere marge werd wordt meer 

dan gecompenseerd door lagere indirecte kosten en hogere financiële baten. 

door minder incidentele omzet binnen te halen dan het jaar ervoor presteerde Coöperatie 

Congres- en studiecentrum vng u.a.  € 0,047 miljoen lager. In 2010 werd het resultaat na-

melijk mede bepaald door een aantal grote incidentele opdrachten. 

Coöperatie VNG Verzekeringen U.A. 

het resultaat komt € 0,974 hoger dan begroot. dit wordt veroorzaakt door dat aan de 

batenzijde een contract eerder is afgerekend dan voorzien waardoor het resultaat dat 

met dit contract samenhangt een jaar eerder is gerealiseerd. Tevens leverde een contract 

dat eind 2012 afloopt meer op dan in eerste instantie was voorzien. Totaal resulteerde dit 

ten opzichte van begroot in een verbetering van € 0,63 miljoen.  daarnaast is door een 

hogere autonome groei van de omzet en door de kosten die met de omzet samenhangen 

te verlagen het resultaat nog eens  € 0,30 miljoen hoger uitgekomen dan begroot. Ten 

opzichte van het voorgaande jaar is het resultaat met € 0,707 toegenomen. de  oorzaak is in 

grote lijnen gelijk aan hetgeen hiervoor is beschreven. 

Coöperatie VNG International U.A.

Coöperatie vng International u.a. heeft in 2011 last gehad van economische tegenwind. In 

de begroting was dit al voorzien. door de kosten die met de productie samenhangen sterker 

te laten dalen dan de daling van de omzet is de marge ten opzichte van begroot hoger uit. 

door het voorgaande in combinatie met lagere indirecte kosten en hogere financiële baten 

presteerde Coöperatie vng International u.a. € 0,025 miljoen (14%) beter dan begroot. Ten 

opzichte van het voorgaande jaar werd er over de gehele linie minder gepresteerd. het re-

sultaat kwam hier € 0,261 miljoen (-56%) lager uit dan het jaar ervoor. 
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B.3 geConsoLIdeeRde JaaRReKenIng 
2011
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B.3.1  geConsoLIdeeRde BaLans  
peR 31 deCemBeR 2011

  Voor bestemming van het resultaat (bedragen x € 1.000)

ACTIVA

2011 2010

Vaste activa

Materiële vaste activa (16)

Bedrijfsgebouwen en terreinen 13.980 14.633

activa in uitvoering 64 52

machines en installaties 3.723 4.220

andere vaste bedrijfsmiddelen 2.308 2.955

20.076 21.860

Financiële vaste activa (17)

overige effecten 42.641 43.022

42.641 43.022

Totaal vaste activa 62.717 64.906

Vlottende activa

voorraden 34 11

Vorderingen (18)

handelsdebiteuren 5.104 5.583

overige vorderingen 1.176 3.351

overlopende activa 2.155 943

8.435 9.877

Liquide middelen 26.706 20.144

Totaal vlottende activa 35.175 30.032

Totaal activa 97.892 94.937
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PASSIVA

2011 2010

Eigen vermogen 

groepsvermogen 55.553 54.114

Eigen vermogen 55.553 54.114

Voorzieningen (19)

egalisatievoorziening 1.008 1.955

Reorganisatievoorziening 436 867

voorziening groot onderhoud 75 -

1.518 2.822

Kortlopende schulden

handelscrediteuren 7.931 4.136

Belastingen en premie sociale

verzekeringen 5.542 4.131

overige schulden 1.574 3.712

overlopende passiva (20) 25.774 26.022

40.820 38.001

Totaal passiva 97.892 94.937
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B.3.2  ToeLIChTIng op de 
geConsoLIdeeRde BaLans 

Bedragen x € 1.000

Materiële vaste activa (16)
het verloop van de materiële vaste activa is als volgt.

Bedrijfs-
gebouwen 

en -terreinen

  activa in  
uitvoering

machines  
en  

installaties

andere  
vaste 

bedrijfs-
middelen

Totaal  
2011

Beginstand

aanschafwaarde 23.015 52 5.420 8.103 36.590

Cumulatieve afschrijvingen en  
waardeverminderingen

(8.382) -  (1.200) (5.148) (14.730)

Boekwaarde 1 januari 14.633 52 4.220 2.955 21.860

Mutaties

Investeringen 41 64 60 102 267

desinvesteringen aanschafwaarde (4) -  (28) (11) (43)

desinvesteringen afschrijvingen -  -  -  -  -

herrubriceringen aanschafwaarde 12 (52) (8) (4) (52)

herrubriceringen afschrijvingen -  -  (1) 1 -

afschrijvingen (702) -  (521) (734) (1.957)

Koersverschil -  -  -  -  -

Totaal mutaties (645) 12 (441) (625) (1.699)

Eindstand

aanschafwaarde 23.064 64 5.444 8.190 36.762

Cumulatieve afschrijvingen

en waardeverminderingen (9.084) -  (1.721) (5.882) (16.687)

Boekwaarde 31 december 13.980 64 3.723 2.308 20.076

afschrijvingspercentages 2-20% 5-16,7% 10-33%
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Financiële vaste activa (17) 2011 2010

overige effecten

effectenportefeuille 42.637 43.018

overige beleggingen 4 4

 42.641 43.022

het verloop van de effectenportefeuille is als volgt.

obligaties aandelen Totaal 2011 Totaal 2010

Balanswaarde per 1 januari 29.461 13.558 43.019 37.550

aankopen 2.834 9.614 12.448 14.360

verkopen (953) (10.878) (11.831) (10.377)

gerealiseerde waardedalingen of -stijgingen (8) 180 172 500

ongerealiseerde waardedalingen of -stijgingen (245) (925) (1.170) 986

Balanswaarde per 31 december 31.089 11.549 42.637 43.018

de balanswaarde per ultimo 2011 is ten opzichte van de balanswaarde per ultimo 2010 met 

€ 0,381 miljoen afgenomen. de afname is als volgt opgebouwd; de waarde van de obligaties 

nam toe met  € 1,628 miljoen en de waarde van de aandelen nam af met € 2,009 miljoen. 

obligaties aandelen Totaal 2011 Totaal 2010

Cumulatieve ongerealiseerde koerseffecten 1.991 (24) 1.967 3.676

ultimo 2011 is er voor € 1,967 miljoen aan ongerealiseerde positieve koersresultaten 

geboekt. deze cumulatief ongerealiseerde koerseffecten, vormen de herwaarderingsreserve. 

Handelsdebiteuren (18)
het debiteurensaldo is met € 0,479 miljoen afgenomen. Rekening houdend met de 

eliminatie van de onderlinge vorderingen van de vereniging en de vng-bedrijven zijn de 

volgende afwijkingen ten opzichte 2010 aan te geven. De vereniging heeft een daling van 

€ 1,289 miljoen, Coöperatie Congres- en studiecentrum vng u.a. daalt met € 0,55 miljoen 

en Coöperatie vng International u.a. stijgt met € 0,772 miljoen. de afname bij Coöperatie 

Congres- en studiecentrum vng u.a en de vng wordt veroorzaakt door snellere betalingen 

op vorderingen die in de loop van het jaar zijn ontstaan. de toename ten opzichte van 

2010 bij Coöperatie vng International u.a. wordt veroorzaakt doordat er vlak voor het 

afsluiten van het boekjaar een factuur is uitgegaan van € 2,3 miljoen naar het ministerie van 

Buitenlandse Zaken in 2010. 
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Voorzieningen (19) 2011 2010

Egalisatievoorziening

stand per 1 januari 1.955 1.189

Bij: dotaties 406 862

af: onttrekkingen (675) (396)

af: vrijval (679) (232)

Bij: herclassificaties/correcties -  532

Stand per 31 december 1.008 1.955

In 2011 is de egalisatievoorziening voor toekomstige jaarlijkse verplichtingen voor afvloei-

ingskosten gedaald met € 0,947 miljoen. de daling is het gevolg van een afname van het 

aantal ww- en bovenwettelijke ww-gerechtigden. 

Reorganisatievoorziening 2011 2010

stand per 1 januari 867 1.051

Bij: dotaties 308 913

af: onttrekkingen (513) (268)

af: vrijval (266) (296)

af: herclassificaties/correcties -  (532)

Stand per 31 december 436 867

de reorganisatievoorziening is gedaald met € 0,431 miljoen. dit komt voornamelijk door de 

vrijval van de opgenomen ww en Bww rechten van de medewerkers, welke nu elders een 

baan gevonden hebben. 

Voorziening groot onderhoud 2011 2010

stand per 1 januari -  -

Bij: dotaties 75 -

af: onttrekkingen -  -

af: vrijval -  -

af: herclassificaties/correcties -  -

Stand per 31 december 75 -

Overlopende passiva (20) 2011 2010

vooruit gefactureerde bedragen 134 467

vooruit gefactureerde contributie 9.856 9.339

vooruit ontvangen subsidies 8.141 6.696

onderhanden werk projecten 4.799 6.352

Reservering wsw geld 852 1.033

div. reserveringen voor o.m. verlof en vakantiegeld 1.992 2.135

Stand per 31 december 25.774 26.022

Onderhanden werk 2011 2010

gefactureerde termijnen 18.289 28.179

Bestede kosten -/- reeds verantwoorde verliezen (13.490) (21.827)

 4.799 6.352
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de projecten waarvan de kosten de gedeclareerde termijnen overtreffen zijn vanaf het jaar 

2011 gesaldeerd. de uitsplitsing is als volgt:

2011 2010

projecten waarvan de gedeclareerde termijnen de kosten overtreffen 5.754 7.466

projecten waarvan de kosten de gedeclareerde termijnen overtreffen (955) (1.294)

 4.799 6.352

Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Huurcontracten OG (2012: € 0,011 miljoen)

het betreft de contracten voor twee huurpanden. een van de contacten is opgezegd en 

eindigt per 1 maart 2012. 

Overige (2012: € 18,300 miljoen)

Coöperatie vng International u.a. is diverse verplichtingen voor meerdere jaren (t/m 2014) 

aangegaan voor projectactiviteiten voor een totaalbedrag van ruim € 38,353 miljoen. 

de categorie overige omvat diverse verplichtingen betreffende schoonmaak-, onderhouds- 

en overige contracten.

de totale verplichting voor het beheer en onderhoud van het automatiseringssysteem en de 

telefonie is € 0,675 miljoen.

de totale verplichting voor onderhoud software is € 0,158 miljoen.

de totale verplichting voor diverse contracten is € 37,538 miljoen

Overige informatie 
Bankgaranties

de vng is een bankgarantie aangegaan ten behoeve het secretariaat van the african Carib-

bean and pacific (aCp) group. de garantie heeft een waarde van € 1,222 miljoen. de garan-

tie is afgegeven in het kader van het aRIaL project, wat door Coöperatie vng International 

u.a. wordt uitgevoerd. door de afgifte van deze bankgarantie wordt de roodstandfaciliteit 

met voornoemd bedrag ingeperkt.

Coöperatie vng International u.a. heeft een obligo-overeenkomst gesloten met de deut-

sche Bank nederland n.v.. de overeenkomst geeft Coöperatie vng International u.a. een 

bankgarantie faciliteit tot een bedrag van € 3,00 miljoen. als zekerheid zijn de vorderingen 

en zaken binnen Coöperatie vng International u.a.. voorts heeft Coöperatie vng Interna-

tional u.a. bankgaranties ter waarde van totaal € 1,248 miljoen afgegeven. het betreft een 

bankgarantie voor het project supporting mechanism for the CIudad programme (€ 0,587 

miljoen) met als begunstigde european Commission en een bankgarantie voor het project 

Turkey, participation strategic governance at local level (€  0,661 miljoen) met als begunstig-

de Central Finance and Contracts  unit Turkey. de bankgarantie aan de european Comission 

loopt af per 31-10-2013, de bankgarantie ten gunste van Central Finance and Contracts  unit 

Turkey loopt af per 31-12-2013. de bankgaranties lopen via deutsche Bank nederland n.v.



60 Vereniging Van nederlandse gemeenten

Bedragen x € 1.000

Realisatie 2011 Realisatie 2010

Bedrijfsopbrengsten

netto-omzet (21) 38.023 42.972

wijziging in onderhanden werk 2.056 1.135

Totaal netto-omzet 40.079 44.107

overige bedrijfsopbrengsten (22) 20.973 19.475

Som der bedrijfsopbrengsten 61.051 63.582

Bedrijfslasten

Inkopen goederen en diensten 11.974 17.304

Personeelskosten (23)

salarissen 17.913 18.785

sociale lasten 1.803 1.813

pensioenbijdragen 2.518 2.555

overige personeelskosten 3.171 5.186

afschrijvingen 1.979 1.925

overige bedrijfskosten 20.820 16.675

Som der bedrijfslasten 60.178 64.243

Bedrijfsresultaat 873 (661)

Financiële baten en lasten (24)

opbrengst van effecten 1.899 1.920

Rentebaten 422 229

(Rente)lasten (46) (12)

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen 3.148 1.475

aandeel van derden in het groepsresultaat (25) -  (94)

Resultaat na belastingen 3.148 1.381

B.3.3  geConsoLIdeeRde sTaaT van 
BaTen en LasTen oveR 2011
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Algemeen 
het resultaat na belasting is uitgekomen op € 3,148 miljoen, positief. het resultaat is ten 

opzichte van 2010 met € 1,767 miljoen gestegen. het bedrijfsresultaat is uitgekomen op € 

0,873 miljoen positief. dit is een verbetering ten opzichte van 2010 met € 1,534 miljoen. 

deze verbetering wordt in hoofdzaak veroorzaakt door toename van de opbrengsten bij de 

vereniging en bij vng International, bij nagenoeg gelijkblijvende bedrijfslasten. 

geconsolideerd komen zowel de bedrijfsopbrengsten (-3,92%) als de bedrijfslasten (-6,33%) 

lager uit dan 2010. door de hogere procentuele daling van de bedrijfslasten (- 6,33%) is het 

bedrijfsresultaat ten opzichte van 2010, sterk verbeterd. 

de opbrengsten uit effecten dalen ten opzichte van 2010 met € 0,021 miljoen, mede 

vanwege de verslechterde situatie op de financiële markten. 

Bedragen x € 1.000

Netto-omzet (21) Realisatie 2011 Realisatie 2010

Contributies 20.499 20.871

netto verkopen

Coöperatie  Congres- en studiecentrum vng u.a. 5.793 5.184

Coöperatie vng International u.a. 11.731 16.916

Totaal netto verkopen 17.524 22.101

Totaal netto-omzet 38.023 42.972

de netto verkopen worden in hoofdzaak in nederland gerealiseerd. de netto omzet bevat 

de contributies van leden en de netto verkopen van de vng-bedrijven. 

Bedragen x € 1.000

Overige bedrijfsopbrengsten (22) Realisatie 2011 Realisatie 2010

projectbijdragen 13.553 12.922

opbrengst derden 3.582 3.557

auteursvergoedingen 105 48

vakatiegelden 39 55

overige opbrengsten 3.684 2.893

Totaal overige bedrijfsopbrengsten 20.973 19.475

      

de overige bedrijfsopbrengsten zijn in 2011 € 1,498 miljoen hoger dan vorig jaar. dit komt 

voornamelijk door hogere projectbijdragen en een hogere afname van de dienstverlening 

door derden. 

B.3.4  ToeLIChTIng op de 
geConsoLIdeeRde sTaaT  
van BaTen en LasTen
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Bedragen x € 1.000

Personeelskosten (23) Realisatie 2011 Realisatie 2010

salarissen 17.913 18.785

sociale Lasten 1.803 1.813

pensioenbijdragen 2.518 2.555

overige personeelskosten 3.171 5.186

Totaal personeelskosten 25.405 28.399

de totale bezetting van de vng is per ultimo 2011 als volgt onderverdeeld naar de verschil-

lende onderdelen (in fte’s):

2011 2010

vng, de vereniging 237,7 258,4

Coöperatie Congres- en studiecentrum vng u.a 33,9 20,8

Coöperatie vng International u.a. 42,5 44,4

Coöperatie vng verzekeringen u.a. 3 2,2

 317,1 325,8

de personeelskosten dalen met € 2,994 miljoen ten opzichte van vorig jaar. deels wordt deze 

daling veroorzaakt door een afname van het aantal fte’s en deels door een vrijval vanuit de 

voorzieningen ( € 1,3 miljoen) 

Financiële baten en lasten (24) 2011 2010

uitsplitsing opbrengst effecten

Rente obligaties -  2

dividendopbrengsten 1.119 1.213

gerealiseerd koersresultaat obligaties 77 260

gerealiseerd koersresultaat aandelen 634 306

Rente bank effectenrekening 6 70

ongerealiseerd koersverlies, mutatie herwaarde-

ringsreserve

-  -

Kosten van beheer en provisie 63 68

 1.899 1.920

de financiële baten en lasten betreffen hier de opbrengsten uit effecten en de rente op de 

effectenrekening. de effectenrekening wordt gebruikt als overlooprekening van waaruit 

aan- en verkopen plaatsvinden. het totale gerealiseerde rendement op de portefeuille 

kwam € 0,21 miljoen lager uit dan het jaar er voor. sinds 2009 is de herwaarderingsreserve 

niet langer uitgeput. ook in 2010 is was de herwaarderingsreserve positief. dit betekent dat 

alle ongerealiseerde koerseffecten ten laste en/of ten gunste van de herwaarderingsreserve 

gebracht worden en niet in het resultaat verantwoord worden. 

Aandeel in resultaat van niet geconsolideerde deelnemingen (25)

de resultaten van de niet-geconsolideerde deelnemingen worden verantwoord in 

overeenstemming met de nettovermogenswaardemethode. 
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Overige informatie 
Rente- en kredietrisico’s

de invloed van veranderingen in rentetarieven op de resultaten van de vng worden zo veel 

mogelijk beperkt. hierbij stelt de vng zich ten doel de totale rentebaten te optimaliseren 

en de totale rentelasten te beperken. om dit te bereiken bankiert de vereniging in een 

zogenaamd rente en saldocompensabel stelsel. hierbij bankiert zij met de door de haar 

(indirect) gehouden dochters. doordat de bank in dit stelsel alleen het saldo van de 

verschillende rekeningen ziet, fungeren de plusstanden van de deelnemingen als dekking 

tegen eventuele roodstanden van de vereniging. eventueel uit te zetten gelden buiten het 

stelsel geschiedt van de hoofdrekening. Kredietrisico’s voor de vereniging zijn als laag te 

kwalificeren. de opbrengsten die de vereniging genereert zijn nagenoeg alle afkomstig van 

overheidsinstellingen.
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B.3.5   geConsoLIdeeRd 
KassTRoomoveRZIChT

Bedragen x € 1.000

2011 2010

Kasstroom uit operationele activiteiten 

Bedrijfsresultaat 873 (661)

afschrijvingen en waardeverminderingen 1.979 1.925

Cashflow 2.852 1.264

Veranderingen werkkapitaal

Toename voorraden (23) (1.299)

afname vorderingen 1.442 1.860

afname voorzieningen (1.303) 582

mutatie kortlopende schulden 2.818 (6.503)

2.934 (5.361)

Kasstroom uit bedrijfsoperaties  5.786  (4.097)

ontvangen interest 428 302

ontvangen dividend 1.119 1.213

Betaalde interest 17 56

Resultaat effectentransacties 710 567

aandeel derden in resultaat van  

groepsmaatschappijen -   (94)

2.274 2.043

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 8.060 (2.054)

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

(des)investeringen in materiële vaste activa (171) (368)

Investeringen en herwaardering  

in financiële vaste activa (1.327) (2.501)

(1.498) (2.870)

Netto kasstroom 6.562 (4.924)

Mutatie liquide middelen 6.562 (4.924)
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B.3.6  oveRZIChT muTaTIe eIgen 
veRmogen

vermelding van de mutatie in het eigen vermogen is volgens de Raad voor de Jaarverslagge-

ving (RJ) een verplicht onderdeel van de jaarrekening. 

Bedragen x € 1.000

Geconsolideerd nettoresultaat na belastingen 2011 2010

toekomend aan de rechtspersoon 3.148 1.381

mutatie herwaarderingsreserve (1.708) 919

Mutatie eigen vermogen 1.440       2.300
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C OVERIGE GEGEVENS
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C.1   oveRIge ZaKen BeTReFFende de 
JaaRReKenIng

Vaststelling jaarrekening
Conform artikel 8 lid 5 legt het algemeen bestuur de jaarrekening ter vaststelling voor aan 

de algemene ledenvergadering. 

Resultaatsbestemming
het onverdeeld resultaat is gelijk aan € 4,342 miljoen. het onverdeeld resultaat over 2011 

wordt voor € 1,195 miljoen onttrokken uit de bestemmingsreserve (voor onttrekking is het 

resultaat gelijk aan € 3,148 miljoen). uit het onverdeeld resultaat wordt € 0,433 miljoen 

toegevoegd aan een nieuw te vormen bestemmingsreserve voor de dekking van de ww en 

Bww rechten van de medewerkers van het expertise centrum Kinderopvang. het overige 

deel van het onverdeeld resultaat wordt toegevoegd aan de algemene reserve. 

Bestemmingsreserve
Binnen het eigen vermogen is een bestemmingsreserve van € 14,564 miljoen. de bestem-

mingsreserve is gevormd vanwege het feit dat de kosten voor de herhuisvestingoperatie 

ten laste van het eigen vermogen worden gebracht. In 2008 is daar het solidariteitsfonds 

aan toegevoegd. dit fonds is ooit in het leven geroepen om omvangrijke schade bij leden, 

ontstaan als direct gevolg van Cao-conflicten, gedeeltelijk te compenseren. In 2011 is de 

bestemmingsreserve verhoogd met € 1,500 miljoen voor de dekking van de personele lasten, 

welke voortkomen uit de ingezette bezuiniging.

Opgave nevenvestigingen 
Coöperatie vng International u.a. heeft twee dochterondernemingen te weten mepco 

s.R.o, statutair gevestigd te praag, Tsjechië 51% en CmRa, statutair gevestigd te pretoria, 

Zuid afrika 100%.

In Brussel heeft de vereniging een bijhuis dat zich inzet voor europese aangelegenheden

Bezoldiging van bestuurders en commissarissen
de beloning (inclusief pensioenlasten) van de directieraad bedroeg in 2011 in totaal € 0,341 

miljoen. In 2010 was dit € 0,466 miljoen. de bezoldiging is gedaald, omdat de directieraad 

vanaf 1 maart 2011 teruggebracht is van 3 leden naar 2 leden. 
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C.2 ConTRoLeveRKLaRIng van de 
onaFhanKeLIJKe aCCounTanT

aan het bestuur van

vereniging van nederlandse gemeenten,

den haag

Verklaring betreffende de jaarrekening
wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2011 van vereniging van nederlandse 

gemeenten te den haag gecontroleerd. deze jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde 

en enkelvoudige balans per 31 december 2011 en de geconsolideerde en enkelvoudige staat 

van baten en lasten over 2011 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van 

de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

1.1  Verantwoordelijkheid van het bestuur

het bestuur van de vereniging is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening 

die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen 

van het bestuursverslag, beide in overeenstemming met Richtlijn voor de jaarverslaggeving 

640 ‘organisaties zonder winststreven’. het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een 

zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening 

mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of 

fouten.

1.2  Verantwoordelijkheid van de accountant

onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van 

onze controle. wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met nederlands recht, 

waaronder de nederlandse controlestandaarden. dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons 

geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat 

een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen 

van materieel belang bevat.

een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-

informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. de geselecteerde 

werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, 

met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van 

materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. 

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in 

aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe 

beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in 

de omstandigheden. deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot 

uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de vereniging. 

een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen 
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voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de 

vereniging gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de 

jaarrekening.

wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is 

om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

1.3  Oordeel betreffende de jaarrekening

naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling 

van het vermogen van vereniging van nederlandse gemeenten per 31 december 2011 en 

van het resultaat over 2011 in overeenstemming met Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 

‘organisaties zonder winststreven’.

Verklaring betreffende het bestuursverslag
voorts vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het 

onderzoek of het bestuursverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig 

Richtlijn 640 is opgesteld en verenigbaar is met de jaarrekening. 

Rotterdam, 17 april 2012

mazars paardekooper hoffman n.v.

Drs. S. Boomman RA
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Geldrop-Mierlo Olst-Wijhe Dinkelland Westland Midden-Delfland Berkelland Bronckhorst Sittard-Geleen Kaag en Braassem Dantumadiel Zuidplas Peel en Maas Oldambt Zwartewaterland Sudwest Fryslan 
Bodegraven-Reeuwijk Eijsden-Margraten Stichtse Vecht Menameradiel Leidschendam-Voorburg Pijnacker-Nootdorp Montferland Menterwolde Appingedam Bedum Bellingwedde Ten Boer Delfzijl Groningen 
Grootegast Haren Hoogezand-Sappemeer Leek Loppersum Marum Almere Stadskanaal Slochteren Veendam Vlagtwedde Zeewolde Skarsterlan Winsum Boarnsterhim Zuidhorn Dongeradeel Achtkarspelen 
Ameland het Bildt Franekeradeel Harlingen Heerenveen Kollumerland en Nieuwkruisland Leeuwarden Leeuwarderadeel Lemsterland Ooststellingwerf Opsterland Schiermonnikoog Smallingerland Terschelling 
Vlieland Weststellingwerf Assen Coevorden Emmen Hoogeveen Meppel Littenseradiel Almelo Borne Dalfsen Deventer Enschede Haaksbergen Hardenberg Hellendoorn Hengelo Kampen Losser Noordoostpolder 
Oldenzaal Ommen Raalte Staphorst Tubbergen Urk Wierden Zwolle Rijnwaarden Aalten Apeldoorn Arnhem Beemster Bergen (NH.) Beverwijk Blaricum Bloemendaal Bussum Castricum Diemen Edam-Volendam
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