
Vereniging Juridische Kwaliteitszorg

Agenda Algemene Ledenvergadering d.d. 23 november 2017

1. Opening door de voorzitter

2. Mededelingen

3. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 24 november 2016

4. Jaarverslag 2016

5. Jaarrekening 2016

Benoeming leden kascommissie
(ter vergadering)

7. Begroting 2018

8. Rooster van aftreden; herbenoeming bestuursleden

9. Rondvraag

6.



1. Opening door de voorzitter
De voorzitter John Olivier heet iedereen welkom

2. Mededelingen
Er z¡n geen.

3. Verslag ALV 26-1 1-2015
Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd en bij acclamatie vastgesteld

4. Jaarverslag20lS
Het jaarverslag wordt ongewijzigd goedgekeurd en bij acclamatie vastgesteld

5. Jaarrekening 2015
De penningmeester Ruud Lamers geeft een korte mondelinge toelichting. Op voorstel van
de kascommissie is een kleine correctie gemaakt wat betreft inkomsten contributie en
donaties. Het rekeningresultaat is toegevoegd aan de RABO-rekening.

Rapportage kascontrolecommissie. Het lid van de commissie Koert Weerts merkt op dat
zl¡ alle informatie van de penningmeester hebben ontvangen. De openstaande
vorderingen uit 2015 is watt betreft de contributie-inning ingelopen.
De commissie beveelt aan een onderzoek te doen naar beter systeem van contributie-
inning. Als er sprake is van oninbare vorderingen dient dit afgedekt te worden door een
bestuursbesluit. Hun rapportage zal worden toegevoegd aan dit verslag
De kascommissie stelt voor décharge te verlenen aan de penningmeester voor gevoerde
financiële beheer en aan het bestuur voor gevoerde financiële beleid.

De penningmeester ligt verder toe dat de bijdrage van het ministerie van BZK uit 2013
alsnog is ontvangen. Verder is door het bestuur besloten een bijdrage te verlenen aan
project strategisch opleidingsbeleid. De SBG, VNG en VJK hebben hieraan bijgedragen.
De VJK heeft een bijdrage gegeven van € 5.000,-.
De voorzitter merkt op dat het project meerdere resultaten heeft opgeleverd, o.a. een
module voor opleidingsplan. Het A+O-fonds heeft een subsidiemogelijkheid geopend voor
gemeenten die aan permanente educatie/opleidingsbeleid willen doen. Deze incidentele
bijdrage stond niet in de begroting.

De vergadering stelt vervolgens de Jaarrekening vast en verleend decharge, zoals
voorgesteld door de kascommissie.

6. Benoeming leden kascommissie.
Nico Rood en Koert Weerts worden nogmaals benoemd

7. Begroting2017
De penningmeester Ruud Lamers geeft een toelichting op de begroting. Er is rekening
gehouden met een kleine terugloop aan leden door herindelingen/fusies. Als vereniging
moeten we wel zorgen dat we de begroting op orde houden. De kosten voor congressen
zijn opnieuw begroot. De begroting 2017 wordt vastgesteld hij acclamatie.



De penningmeester vraagt vervolgens wel hulp van de leden. De administratie vergt veel
tijd, omdat eventuele mutaties niet worden doorgegeven. Gevolg is veel retourmails. En
vragen naar opdrachtnummers en dergelijke.
Zijn voorstel is eerst een bericht te sturen of het adres goed is en vragen naar
opdrachtnummers en dergelíjke. Hij wil als penningmeester zoveel mogelijk extra
handelingen voorkomen en een goede afhandeling van de contributiebetaling te
bevorderen.

8. Rooster van aftreden, herbenoemen van bestuursleden
De voorzitter maakt bekend dat het bestuur een nieuw kandidaat-bestuurslid heeft. Onno
Looijestijn (Zwolle) stelt zich kort voor. De vergadering benoemt hem bij acclamatie.

9. Rondvraag
Er zijn geen vragen voor de rondvraag.
De voorzitter merkt ter afsluiting van de vergadering op, dat de vereniging ook probeert
provincies lid te maken. Nu zt¡n 4 provincies lid, Overijssel, Noord-Holland, Zeeland, en
Utrecht. Er komen ook steeds meer gemeenschappelijke regelingen. Het zou goed zijn als
deze ook lid worden. De voorzitter roept de aanwezigen op: "Wees ambassadeur van
deze vereniging".

Geen



Jaarverslag 2016 VJK

1. Bestuursamenstelling
Tot de Algemene Ledenvergadering op 24 november 2016 bestond het bestuur uit de volgende leden

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester:
Lid:
Lid:
Lid:
Lid:
Adjunctsecretaris:

John Olivier, gemeente Leiden
Mirjam van der Sluis, gemeente Amsterdam
Ruud Lamers, gemeente Arnhem
Elly Poldervaart, VNG
vacature
Carina Geerdink, gemeente Moerdijk
Ronald Westerhof: gemeente Apeldoorn
Max Waaning, gemeente Leiden

De vergadering heeft ter vervulling van de vacature Onno Looijest¡n (gemeente Zwolle) benoemd voor
een periode van drie jaar.
John Olivier en Ruud Lamers werden herbenoemd voor een periode van drie jaar.

2. Bestuursvergaderingen
Het bestuur is tijdens het verslagjaar vier maal plenair bijeengekomen. Daarnaast werd tussen
bestuursleden in kleiner verband dan wel via mailitelefoon regelmatig overleg gevoerd.
De bestuursvergaderingen vonden plaats op22 januariin Den Haag (VNG), 13 aprilte Den Haag
(BZK), 28 september te Leiden en op 4 november weer in Den Haag (VNG).

3. Externe samenwerking
a. Beroepsopleiding Gemeentejuristen
De voorzitter van de VJK heeft qualitate qua zitting in het stichtingsbestuur. Daar waar mogelijk zal de
VJK steeds ondersteuning bieden aan de beroepsopleiding.

b. Commissie gemeenterecht VNG
Vanuit het bestuur van de VJK neemt Ronald Westerhof actief deel aan de vergadering van de
commissie gemeenterecht van de VNG. De werkzaamheden van de commissie worden steeds
teruggekoppeld naar het bestuur van de VJK. Op grond daarvan wordt beoordeeld of via bijvoorbeeld
een themacongres of anderszins terugkoppeling naar de leden moet plaatsvinden.

c. Juridische tweedaagse VNG
Op 7 en I november 2016 was een delegatie van het bestuur met een stand present op de Juridische
tweedaagse van de VNG in Papendalte Arnhem.

4. Ledenbestand
Aan het begin van het jaar 2016 waren er 207 betalende leden geregistreerd uit de publiekrechtelijke
sector. Voorts heeft de VJK 2 donateurs die werkzaam zijn in de advies- en detacheringspraktijk.

5. Financiën
De vereniging heeft na afloop van het verslagjaar een positief saldo van € 58.968,52.

6. Voorjaarscongres
Het (15") voorjaarscongres vond dit keer plaats op 23 juni 2016 in het monumentale stadhuis van
Gouda met als thema: Doe- democratie en participatie, en wat betekent dat voor juristen?.
Het congres werd geopend door de voorzitter. Aansluitend gaf Prof. dr. Wim Voermans, gelardeerd met
vrolijke draaiorgelmuziek op de achtergrond, een indruk van het werk van de VNG Denktank waarbij dat
jaar de gemeenteraad centraal stond. De Denktank geeft adviezen die bij kunnen dragen aan de
verbetering van het vermogen en de positie van de gemeenteraad als kruispunt en Voermans heeft
tijdens het congres de aanbevelingen prijsgegeven.
Vervolgens gaf mr. Dick Allewrjn een presentatie onder de titel: 'lk wil u graag eerlijk behandelen. Over
de huidige transitie van autonoom naar responsief bestuursrecht'waarbrj ontwikkelingen zoals Prettig
(of passend) contact met de overheid, de nieuwe zaaksbehandeling bij de bestuursrechter, maar ook
bijvoorbeeld het keukentafelgesprek in het sociale domein, in perspectief werden geplaatst.
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ln het middagdeelvond een viertal deelsessies plaats.
Harrie Hoogenboom (gemeente Rotterdam) ging onder de titel: 'Burgerinitiatieven in goede banen'
in op de juridische aspecten van burgerinitiatieven aan de hand van de ervaringen en aanpak van drie
initiatieven (inrichting, beheerlhandhaving en welzijn) in de gemeente Rotterdam.
Yvo Jouvenaar, programmaleider Kwaliteit en lnformatie (KEl), gaf aandacht aan de ontwikkelingen in
de'Digitalisering in beroepszaken'.
Judith van de Sande (senior rechter inhoudelijk) gaf toelichting op de vraag hoe de bestuursrechter met
de informelere aanpak omgaat en wat wordt ven¡racht van de gemachtigden van de bestuursorganen,
onder de vlag: 'lmpressies van een rechter'.
De vierde bijdrage was van Brigitta Evers (gemeente Arnhem) die inzicht gaf in de afwegingen bij en de
ervaringen met het ambtelijk horen bij (categorieën) bezwaarschriften in de gemeente Arnhem.
Afgesloten werd met een gezongen dag-overzicht van sneldichter Dominique Engers.
Aansluitend werd onder het genot van een hapje en drankje nagepraat en genetwerkt en kon weer
worden teruggekeken op een nuttige dag en een geslaagd congres.

7. Najaarsbijeenkomst
Op 24 november 2016 vond de ledenbijeenkomst plaats het Jaarbeursgebouw te Utrecht. Het
ochtendgedeelte bestond uit een bijdrage van Arnt Mein (Hogeschoolvan Amsterdam) met de titel
Nieuwe eisen aan de juridische kwaliteitszorg? over de gevolgen van bestuurlijk-organisatorische
ontwikkelingen voor de kwaliteitszorg binnen gemeenten.
Aansluitend werd de laatste uitgave in de VJK-reeks (deel 7) gepresenteerd van de hand van Arnt Mein
en lvar Timmer, met de titel 'Wiens zorg is de kwaliteit?' waarin de nieuwe eisen aan de juridische
kwaliteitszorg binnen gemeenten aan de orde komen. Het boekje is aan de deelnemers van de
bijeenkomst uitgedeeld.
Na een onderhoudende bijdrage van Pim Visser (gemeente Nijmegen) over de perikelen met het
verhuizende slachthuis werd na de lunch in het middagdeel aandacht besteed aan integriteit anno
20'16, onder het motto: Een beetje ambtenaar besfaaf nref. Peter Schokker van BING gaf een
bloemlezing over het werk van een integriteitsonderzoeker.
De dag werd zoals gebruikelijk afgesloten met een borrel.

MW, najaar2017
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Vereniging Juridische Kwaliteitszorg
Jaarrekening 2016

Uitgaven 2016

Voorjaa rscong res Utrecht
Najaarsbijeenkomst Utrecht (reservering)
Website
Bestuurskosten
Presentatiekosten (aanschaf 25 beeldjes)
Bankkosten

Positief fin. resultaat 2016

Afschrijving debiteuren (contributies)
i.v.m. mutaties 4 leden (o.a. fusie)

Totaal uitgaven

Bankrekeningen
Rabo Verenigingsrekening
Rabo Rendement Rekening

Totaal

€ 53.865,81 Totaal inkomsten

31-12-2016
2.767,39

56,201,13

Inkomsten 2O16

contributie 2016 (207 leden) €
donateurs 2016 (2x) €
Rentebaten €

Contributies te vorderen
cf. ledenlijst

mr. M.A. Waaning
(Secretaris)

mr. J.E. Poldervaart
(Lid)

mr. C.G,P. Geerdink
(Lid)

mr. M. van der Sluis
(Lid)

€
€
€
€
€
€

€

€

16.676,62
5.622,75
1,700,05
4.044,90
5.167,50

t46,78

L9.507,2r

1.000,00

51.750,00
1.000,00

115,81

€ 1.000,00

€ 53.865,81

In 2016 zijn twee achterstallige contributies over 2015 ontvangen.
De contributie-onWangsten en overige inkomsten zijn hoger dan de uitgaven.
In de loop van het jaar 2016 zijn bedragen overgemaakt van de niet-rentedragende Raborekeningcourant-
rekening naar de Rabospaarrekening waar - zij het minimaal - rente op wordt vergoed.

1-1-2016
€ 253,24 €
€ 33.085,32 €

€ 33.338,56 € 58.968,52

Aldus vastgesteld door het bestuur d.d. 08-09-2017
mr. J. Olivier
(Voorzitter)

drs. R.A.C.M. Lamers
(Penningmeester)

mr.O.J.T.M
(Lid)

Looijestijn

mr.drs, R.J. Westerhof
(L¡d)



BIJLAGE BIJ JAARREKENING 2016

Voorjaarscongres Utrecht

Congresorganisatie VNG, incl. zaalhuur

WV-bonnen

TOTAAL kosten voorjaarscongres

Najaarscongres Utrecht

Reservering (€ 5.622,7 5 betaald in 2017)

Overige kosten

Aanschaf bronzen beeldjes VJK voor sprekers

Website

Movenext
Movenext
Movenext
Steyn Consultancy
Steyn Consultancy
Steyn Consultancy

€ 108,90
€ 108,90
€ 1.070,85
€ 96,80
€ 60,50
€ 254,10

06-01-2016
03-02-2016
03-03-2016
05-04-2016
04-05-2016
03-06-2016
05-07-2016
03-08-2016
05-09-2016
05-l 0-201 6
03-1 1-2016
05-12-2016

€ 10,35
€ 10,65
€ 10,65
€ 10,65
€ 29,93
€ 10,65
€ 10,65
€ 10,65
€ 10,65
€ 10,97
€ 10,33
€ 10,65

€. 16.476,62")

€ 200,00

TOTAAL kosten website

Bestuurskosten

Vaste reis- en verblijfskosten 7 bestuursleden (7 x € 400,00)
(1 vacature)

Vergaderingen / onkosten bestuursleden + afscheid bestuurslid

TOTAAL bestuurskosten

Bankkosten

€ 2.800,00

€.1.244,90

€ 16.676,62

€ 5.167,50

€ 1.700,05

€ 4.044,90

TOTAAL bankkosten € 146,78

TOTAAL UITGAVEN 2016 €.27.735,85

*) De kosten van het voorjaarscongres Utrecht zijn in 2016 lager uitgevallen dan in voorgaande jaren.
Dit in verband met een eenmalige bijdrage van het Ministerie van BZK.



Vereniging Juridische Kwaliteitszorg
Begroting 2018

Uitgaven 2O18

Bankkosten
Voorjaarscongres
Bestuurskosten
Najaarsbijeenkomst
Werkgroepen
Kosten website

Totaal uitgaven

€ 200,00
€ 35.000,00
€ 4.500,00
€ 10.000,00
€ 1.000,00
€ 2,800,00

Inkomsten 2O18

Contributie (190 leden, + 2 donateurs)
Creditrente

Verlies *

€
€

€

48,500,00

5,000,00

€ 53.500,00€ 53.500,00 Totaal inkomsten

Aldus vastgested door het bestuur d.d. 08-09-2017
mr. J. Olivier
(Voorzitter)

drs. R.A.C.M. Lamers
(Penningmeester)

mr. O.J.T,M, Looijestijn
(Lid)

mr.drs, R.J. Westerhof
(Lid)

x Verlies te dekken uit het positieve saldo
van de spaarrekening

mr. M.A. Waaning
(Secretaris)

mr. J.E. Poldervaaft
(L¡d)

mr. C.G.P. Geerdink
(Lid)

mr. M. van der Sluis
(Lid)



Rooster van aftreden bestuursleden VJK2017

Artikel 9 van de statuten bepaalt dat het bestuur uit minimaal vijf personen bestaat, die uit hun midden
een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen.

Door de uitbreiding van het bestuur met twee leden in 2005 is het rooster van aftreden destijds
aangepast als volgt:

2014: Elly Poldervaart, Max Waaning en Mirjam van der Sluis

2015: Carina Geerdink, Ronald Westerhof

2016: John Olivier, Ruud Lamers

2017: Max Waaning en Elly Poldervaart en Mirjam van der Sluis (groep A)

2018: Carina Geerdink en Ronald Westerhof (groep B)

2019: John Olivier, Ruud Lamers en Onno Looijestijn groep C)

ln2017 verstrijkt dus de benoemingstermijn van Max Waaning, Elly Poldervaart en Mirjam van der
Sluis. Zij treden statutair af en stelen zich herkiesbaar. Het bestuur stelt voor hen beiden te
herbenoemen.

VOORSTEL ALV

ln te stemmen met de herbenoeming van Max Waaning, Elly Poldervaart en Mirjam van der Sluis.

MW
oktober 2017


