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Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten 
 

 
AAN: Algemene vergadering 
 
 

Bijgaand ontvangt u de Begroting en Contributie voor 2017.  
 
 
Algemene toelichting 
 
De VZHG is een (privaatrechtelijke) vereniging. De financiële huishouding is iets anders ingericht dan 
bij de leden-gemeenten. Van toepassing is het verenigingsrecht, zoals opgenomen in deel 2 
Rechtspersonen van het Burgerlijk Wetboek. Hierin zijn geen specifieke regels opgenomen ten 
aanzien van de inrichting van de begroting.  
 
 
BATEN 
De contributie van de leden vormt de belangrijkste post aan de batenkant.  
 
LASTEN 
Uitgangspunt voor het vaststellen van de lasten is hoofdzakelijk de overeenkomst tussen de VZHG en 
de gemeente Rijswijk over onderbrenging van het secretariaat. In de overeenkomst staat over de 
ontwikkeling van de vergoeding van de kosten van het secretariaat: dit bedrag wordt jaarlijks 
geïndexeerd op basis van de Cao-ontwikkeling voor gemeenteambtenaren en overige ontwikkelingen 
die van invloed zijn op de loonkosten.  
Het bestuur raamt v.w.b. de indexering  op 1 % voor 2017. 
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Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten 
 

BEGROTING 2017 EN CONTRIBUTIE 2017  
 
BEGROTING 2017  
 

 begroting  
2017 

 

begroting  
2016  

gewijzigd 

Begroting 2016 
ongewijzigd 

Rekening 2015 

BATEN 
 

    

contributie  119.238 120.600 120.600 119.238 

bijdrage VNG  9.045 9.045 9.045 9.045 

rente  400 400 400 433 

TOTAAL BATEN 128.683 130.045 130.045 128.716 

     

     

LASTEN  
 

    

vergaderingen  12.500 15.670 10.670 10.341 

bestuurskosten 1.000 4.000 2.550 878 

kosten 
accountantscontrole 

1.900 1.900 1.900 1.650 

kosten secretariaat 122.000 113.475 125.540 113.717 

uitvoering koersnota  1.900 0 4.590 1.873 

bankkosten  200 0 0 287 

repositionering  4.000 4.000 0 5.590 

TOTAAL LASTEN  143.500 139.045 145.250 134.336 

     

     

Resultaat voor 
bestemming 

- 14.817 -9.000 - 15.205 - 5.620 

Onttrekking Algemene 
Reserve  

10.817 5.000 15.205  

storting in Algemene 
Reserve  

    

Onttrekking aan 
bestemmingsreserve 
repositionering 

4.000 4.000   

Storting in 
bestemmingsreserve  
repositionering 

    

      

Resultaat na bestemming 0 0 0 0 

     

 
 

Toelichting begroting per post 

BATEN 

Contributie € 119.238:   

De gemeenten betalen een bepaald tarief per 1000 inwoners, of gedeelte daarvan. Het hoogste tarief geldt 

voor de eerste 25.000 inwoners; daarna is er een lager tarief voor de volgende 25.000 inwoners en een nog 

lager tarief voor het aantal inwoners boven de 50.000. Er is ook een maximumbedrag in absolute zin 

bepaald voor de contributie per gemeente. Voor de berekening van de contributie wordt uitgegaan van de 

tarieven voor het lopende jaar.  

In het begrotingsjaar 2017 zijn geen gemeentelijke herindelingen te verwachten. 

Een correctie toevoegen is derhalve niet noodzakelijk.  
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Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten 
 

 

 

De tarieven in 2017 bedragen, in euro’s: 

- eerste 25.000 inwoners  62  (2016:62)    

- volgende 25.000 inwoners  32  (2016:32)    

- inwoners boven 50.000  16,50  (2016:16)    

  maximale contributie 4.594  (2016: 4.594)    

 

Om al te grote afrondingsverschillen te voorkomen, zijn de tarieven op halve euro’s afgerond. 

Bijdrage V.N.G. € 9.045: 

De vaste bijdrage van de VNG is evenals vorige jaren ongewijzigd en bedraagt € 9.045.  

Rente € 400.-- 

De rentestand is laag gebleven. Uitgegaan wordt van 1,5 % op een gemiddeld uitgezet bedrag op de 

bedrijfs telerekening.  

 

LASTEN 

Vergaderingen €  12.500 

Op deze post wordt verantwoord de aan de gastgemeente te betalen vaste vergoeding van  

max. € 10.000 voor de organisatie van de jaarvergadering en congres, de kosten van de zgn. Zuid-Holland 

lunches bij de VNG, overige vergoedingen en deelname aan bijeenkomsten. Hieronder valt ook de post met 

een vergoeding van max.€ 2000 voor de gastgemeente waar de jaarlijkse bestuursdag en diner  plaatsvindt.  

Bestuurskosten: €1000   

Voor  reis- en verblijfkosten secretariaat en voor representatie bestuur.                                                                                             

Kosten accountantscontrole € 1.900 

Voor de controle van de administratie en jaarrekening 2016 door  Advisum BV wordt een bedrag van  

€ 1.900 (incl. btw) geraamd. 

Kosten secretariaat  € 122.000 

Het secretariaat van de VZHG is ondergebracht bij de gemeente Rijswijk. De kosten vloeien voort uit de 

overeenkomst tussen de VZHG en de gemeente Rijswijk. De raming is verhoogd, gelet op de bestuurlijke 

ambities (repositionering en profilering ).  

Uitvoering KOERS € 1.900 

Onder deze post vallen o.a. de kosten voor de website.  

Repositionering € 4.000 

Onder deze post vallen materiele kosten voor repositionering . De personele kosten worden separaat 

geraamd. De dekking vindt plaats ten laste van de bestemmingsreserve repositionering.  

 

  
 

 

  

 

 

 
 

 
 

 


