F. Verbonden partijen
Algemeen
In deze paragraaf worden alle verbonden partijen opgenomen die vallen onder de definitie verbonden
partijen van de BBV (Besluit Begroting en Verantwoording; www.commissiebbv.nl). De definitie van
verbonden partij luidt als volgt: “Een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de
gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft.” Bestuurlijk belang is gedefinieerd als:
“Zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van
stemrecht”. Financieel belang is gedefinieerd als: “Een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld
bedrag dat niet verhaalbaar is als de verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag
waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt”.
De rechtsvorm van een verbonden partij kan verschillen, er zijn meerdere mogelijkheden:
- publiekrechtelijk: gemeenschappelijke regeling (en dat kan weer in verschillende vormen zoals
openbaar lichaam of centrumgemeente);
- privaatrechtelijk: vennootschappen, stichtingen en verenigingen.
Per verbonden partijen wordt ten minste de volgende informatie opgenomen:
a) de naam en de vestigingsplaats;
b) het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt;
c) het belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft aan het begin en de verwachte
omvang aan het einde van het begrotingsjaar;
d) de verwachte omvang van het eigen vermogen en het vreemd vermogen van de verbonden
partij aan het begin en aan het einde van het begrotingsjaar;
e) de verwachte omvang van het financiële resultaat van de verbonden partij in het
begrotingsjaar.
Boxtel participeert in 2016 in onderstaande verbonden partijen:
Publiekrechtelijk
1. Samenwerkingsorganisatie Boxtel – Sint-Michielsgestel
2. Samenwerking Boxtel-Haaren op sociaal terrein (gemeenschappelijke regeling in lichte vorm)
3. Omgevingsdienst Brabant-Noord
4. Stadsgewest ’s-Hertogenbosch
5. Werkvoorzieningschap de Dommel (WSD)
6. GGD Hart voor Brabant
7. RAV Brabant Midden-West-Noord
8. Veiligheidsregio Brabant-Noord (openbaar lichaam)
Privaatrechtelijk
1. Bank Nederlandse Gemeenten (NV)
2. Brabant Water (NV)
3. Administratiekantoor Dataland (deelname in stichting)
4. Agrifood Capital (deelname in stichting)
5. VNG (deelname in een vereniging)

In deze paragraaf wordt een format gepresenteerd waarin de informatie-elementen zijn opgenomen
die voor de sturende en controlerende rol van de raad van belang zijn. Immers als gevolg van
decentralisatie van taken naar gemeenten willen gemeenteraden nadrukkelijker hun rol oppakken op
dit punt.
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Samenwerkingsorganisatie Boxtel – Sint-Michielsgestel
Gemeenschappelijke Regeling, openbaar lichaam.
5281 AT Markt 1 Boxtel.
Doel van de Regeling is het bewerkstelligen van een kwalitatief
hoogwaardige, effectieve en efficiënte uitvoering door de
samenwerkingsorganisatie van de door de deelnemers
opgedragen taken.
De deelnemende gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel,
wiens bestuursorganen deelnemen aan de Regeling.
Het algemeen bestuur bestaat uit de voltallige colleges van de
deelnemers. Het dagelijks bestuur bestaat uit één wethouder
per deelnemer en de voorzitter van de Colleges van de
deelnemers.
Ingebracht zijn de bedrijfsvoeringsbudgetten van Boxtel en SintMichielsgestel. Het voorlopige aandeel van Boxtel hierin is ±
57% en dat van Sint Michielsgestel ± 43%.
Niet van toepassing omdat GR pas feitelijk in werking is
getreden per 1-1-2016.
Niet van toepassing omdat GR pas feitelijk in werking is
getreden per 1-1-2016.
De GR heeft een financiële bezuinigingsopdracht meegekregen
die oploopt tot 9% vanaf 2019.
De GR zal in de jaren 2016-2018 verder vorm krijgen.
Samenwerking Boxtel-Haaren
GR lichte vorm
5281 AT Markt 1 Boxtel
Doelstelling was: het gezamenlijk uitvoeren van wet- en
regelgeving op het brede terrein van Werk, Zorg en Inkomen.
Vanaf 1-1-2015 is dit via een aangepaste overeenkomst
uitgebreid met de werkzaamheden v.w.b. de decentralisaties
Jeugdzorg en WMO en de coördinatie van het sociaal team in
de gemeente Haaren.
Gemeente Boxtel en Gemeente Haaren
Beide gemeenten behouden hun bevoegdheid om eigen beleid
en verordening vast te stellen. De bedrijfsvoering valt onder
verantwoordelijkheid van Boxtel. Door het college van Haaren
zijn de noodzakelijke mandaten en volmachten aan het
afdelingshoofd Sociale Zaken schriftelijk vastgelegd.
De medewerkers van de afdeling Sociale Zaken Haaren zijn
met ingang van 1 januari 2009 in dienst gekomen van de
gemeente Boxtel. De verdeling van de uitvoeringskosten vindt
als volgt plaats:
• indirecte kosten op basis van inwonersaantallen
• directe kosten op basis van verdeling aantallen
werkprocessen
• kosten loket WegWijs worden direct ten laste van
gemeenten afzonderlijk gebracht.
N.v.t.
N.v.t.
De overeenkomst met de gemeente Haaren is in principe

ontwikkelingen
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aangegaan voor onbepaalde termijn maar ten minste tot 1-12019 met een opzegtermijn van 2 jaar.
Gemeente Boxtel en gemeente Sint-Michielsgestel gaan een
ambtelijke fusie aan per 1-1-2016 en deze nieuwe organisatie
werkt op het gebied van het sociale domein dan ook voor
Haaren. De gemeente Haaren zelf heeft nog geen standpunt
ingenomen met wie ze in de toekomst verder willen
samenwerken.
Omgevingsdienst Brabant-Noord
Gemeenschappelijke Regeling
Cuijk
De ODBN is ingesteld om ten behoeve van de deelnemers
taken uit te voeren op het gebied van de fysieke leefomgeving
en om als verlengstuk van het lokaal bestuur een bijdrage te
leveren aan een leefbare en veilige werk- en leefomgeving in
de regio Brabant-Noord. De missie: “De Omgevingsdienst
Brabant-Noord zorgt voor een schone en veilige leefomgeving,
nu en in de toekomst”. De omgevingsdienst is door de
deelnemers opgericht om met hen de kerntaak, het waarborgen
van een schone en veilige leefomgeving voor mens, dier en
plant te bereiken.
De gemeenten Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Cuijk,
Grave, Haaren, Landerd, Mill en Sint Hubert, Oss, ’sHertogenbosch, Schijndel, Sint Anthonis, Sint-Michielsgestel,
Sint-Oedenrode, Uden, Veghel, Vught en de provincie NoordBrabant.
De vergunningverlening, toezicht en handhaving voor de
deelnemende gemeenten en provincie op een integrale en
kwalitatief goede wijze verzorgt als natuurlijk verlengstuk van
het openbaar bestuur.
De gemeente Boxtel verstrekt een bijdrage voor de Bovenlokale
taken € 22.669 (o.b.v. inwonersaantal) en voor het VTH pakket
€ 295.213.
Jaarrekening 2014
Eigen vermogen € 7 miljoen (inclusief winst)
Vreemd vermogen € 0,55 miljoen
Voorzieningen € 12,97 miljoen
Begroting 2016
Eigen vermogen € 5,7 miljoen
Vreemd vermogen € ?
Voorzieningen € 12,86 miljoen
Het saldo is € 2,167 miljoen positief.
De begroting van Boxtel voor 2016 heeft geen rekening
gehouden met het doorschuiven van de bezuinigingen bij de
ODBN naar 2018 (zie ook ontwikkelingen).
Na een lastige start van de dienst wordt nu hard gewerkt om de
basis op orde te krijgen. Hiervoor is een plan van aanpak
opgesteld. De investeringen die hiermee gepaard gaan kunnen
onder andere opgevangen worden door de bezuinigingen zoals
eerder afgesproken in de periode 2015-2017 door te schuiven
naar 2018 en het positieve saldo van 2014 te bestemmen voor
de financiering van het plan van aanpak.
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Stadsgewest ’s-Hertogenbosch
Gemeenschappelijke Regeling
’s-Hertogenbosch
Het opheffen van de gemeenschappelijke regeling. De
stortplaats de Vlagheide zal per 1-1-2017 overgeheveld worden
naar de Provincie. De provincie hevelt de stortplaats weer over
aan de gemeente Schijndel.
De gemeenten Boxtel, Haaren, Heusden (Vlijmen), Maasdriel,
Schijndel, ’s-Hertogenbosch, Sint-Michielstel en Vught.
Contract-gemeenten: Veghel, Sint-Oedenrode, Maasdonk
(Nuland) en Bernheze (Heeswijk-Dinther).
Geen, is in opheffing.
Deelname percentage is ongeveer 11% voor de gemeente
Boxtel. Er is geen gemeentelijke bijdrage meer.
Jaarrekening 2014
Eigen vermogen € -/- 0,576 miljoen
Voorzieningen € 9,592 miljoen
Begroting 2016: nog niet bekend omdat de stortplaats wordt
opgeheven.
Een verlies van € 0,717 miljoen
De gemeente neemt voor 11% deel in de regeling. Dus tekorten
worden voor 11% verrekend met de gemeente Boxtel.
Geen nieuwe ontwikkelingen.
Werkvoorzieningsschap de Dommel (WSD)
Gemeenschappelijke Regeling (GR)
Boxtel
De activiteiten van de WSD zijn er op gericht om uitvoering te
geven aan de in de wet WSW neergelegde zorgplicht op het
gebeid van aanbieden van aangepast werk voor mensen die
vanwege een handicap geen kans hebben op de reguliere
arbeidsmarkt. Daarbij is mensontwikkeling een belangrijke
doelstelling. De WSW is, net als de WWB, sinds 1-1-2015
onderdeel van de Participatiewet. WSD is de belangrijkste reintegratiepartner waar trajecten worden ingekocht. Naast de
uitvoering van taken uit de Participatiewet biedt WSD
aanvullende dienstverlening, bijvoorbeeld voor het domein
WMO.
11 gemeenten in de regio, te weten: Boxtel, Haaren, Vught,
Sint-Michielsgestel, Schijndel, Sint-Oedenrode, Oisterwijk,
Oirschot, Son en Breugel en Best.
Het bieden van voldoende werkgelegenheid voor burgers aan
de onderkant van de arbeidsmarkt en het begeleiden van deze
personen naar zelfstandig functioneren in een zo regulier
mogelijke arbeidsomgeving.
De gemeente hoeft geen financiële bijdrage te leveren omdat
WSD al jaren een positief bedrijfsresultaat kent. Het
bedrijfsresultaat hangt echter voor een groot deel af van de
omvang van opdrachten die gemeenten aan WSD verlenen.
Indien er sprake is van een positief bedrijfsresultaat kan het
Algemeen Bestuur besluiten om dit geheel of deels ter
beschikking te stellen aan gemeenten voor de financiering van
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activiteiten voor de doelgroepen van de Participatiewet. De
verdeelsleutel over 11 gemeenten wordt bepaald door de
omvang van verleende opdrachten per gemeente aan WSD.
Totaal eigen vermogen eind 2014 is € 20,8 miljoen (Reserves
en voorzieningen, geen vreemd vermogen)
Jaarrekeningresultaat voor bestemming is € 2,451 miljoen
Het risico dat de gemeente loopt is dat de gemeente een deel
van een negatief bedrijfsresultaat zal moeten betalen. Het risico
voor de gemeente is beperkt zo lang er sprake is van positieve
bedrijfsresultaten en een behoorlijk weerstandsvermogen
(algemene reserve).
Met de komst van de Participatiewet (PW) wijzigt de rol van de
WSD. De WSW (onderdeel van de PW) gaat op slot en er kan
niemand meer in deze regeling instromen. De WSW komt
daarmee in een sterfhuisconstructie. WSD wil haar expertise
(begeleiden en plaatsen van mensen aan de onderkant van de
arbeidsmarkt) graag behouden. Op dit gebeid zijn de
doelgroepen waarvoor de gemeente verantwoordelijk is m.b.t.
re-integratie op de arbeidsmarkt, verruimd. Gemeente en WSD
zijn overeengekomen (in het transitie arrangement 2015-2016)
dat de gemeente voldoende trajecten inkoopt ter compensatie
voor de uitstroom WSW.
In 2016 zal in overleg tussen gemeenten en WSD de rol van de
WSD bij de uitvoering van de PW bepaald moeten worden
vanaf 2017. Het overleg is al in 2015 gestart.
GGD Hart voor Brabant
Gemeenschappelijke Regeling
Tilburg
Een bijdrage leveren aan de publieke gezondheidszorg met als
beleidsvoornemens – speerpunten – gelijke kans door het
terugdringen van gezondheidsachterstanden, een gezonde
omgeving door te zorgen voor een gezonde en fysieke en
sociale omgeving en een vitale bevolking door te investeren in
preventie.
27 gemeenten te weten: Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel,
Cuijk, Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Grave, Haaren, ’sHertogenbosch, Heusden, Hilvarenbeek, Landerd, Loon op
Zand, Mill en Sint Hubert, Oisterwijk, Oss, Schijndel, Sint
Anthonis, Sint-Michielsgestel, Sint-Oedenrode, Tilburg, Uden,
Veghel, Vught, Waalwijk.
In artikel 14 van de Wet publieke gezondheid (Wpg) is geregeld
dat gemeenten zorgen voor de instelling en instandhouding van
gemeentelijke gezondheidsdiensten.
De gemeentelijke bijdrage voor Boxtel m.b.t. het basispakket
uniform deel is, op basis van 30.337 inwoners, € 14,26 per
inwoner = € 432.605,62. Dit bedrag wordt achteraf, op basis
van werkelijk aantal inwoners, mogelijk bijgesteld. Het
financieel belang is een gemeentelijke bijdrage van € 876.153
gebaseerd op de begroting 2016.
Algemene reserve/weerstandsvermogen: € 2,94 miljoen
Bestemmingsreserve € 6,92 miljoen
Totaal eigen vermogen € 9,86 miljoen
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Totaal vreemd vermogen € 8,47 miljoen
Resultaat na mutatie reserve € 144.222
Er zijn twee typen risico’s te onderscheiden:
- beleidsrisico als gevolg van het gevoerde bestuursbeleid en
- bedrijfsrisico’s van de jaarlijkse reguliere begrotingsuitvoering
en bedrijfsvoering.
Binnen de planning & controlcyclus wordt de vinger aan de pols
gehouden en worden maatregelen genomen. Via
Bestuursrapportages wordt het bestuur hierover geïnformeerd.
Bij een risico dat niet binnen de reguliere begroting kan worden
opgevangen wordt de algemene reserve aangesproken. Voor
2016 wordt als extra risico gezien (mede op grond van de € 1,6
miljoen bezuinigingen die in de voorjaarsnota 2016 zijn
aangekondigd) de frictiekosten op boventallig personeel.
Belangrijke aandachtspunten in 2016:
- in samenspraak de oriëntatie op innovatieve diensten gericht
op de transities sociaal domein bij gemeenten;
- flexibiliteit organisatie
- betere koppeling van regioteams en programma’s gericht op
het benutten van schaalvoordelen.
RAV Brabant Midden-West-Noord
Gemeenschappelijke Regeling
Tilburg
Gemeenten zijn in het kader van de Wet Ambulancevervoer
verantwoordelijk voor het instellen van een centrale post voor
het ambulancevervoer (CPA). De doelstelling voor de RAV is
verlenen van ambulancevervoer in de regio. De
gemeenschappelijke regeling heeft de vervoersbehoefte in
kaart gebracht en gezorgd dat er centrale posten werden
gebouwd.
Alle gemeenten in Brabant
Het instellen en in stand houden van een
ambulancevoorziening t.b.v. het werkgebied; in stand houden
van een meldkamer; het vaststellen en uitvoeren van een
Regionaal Ambulance Plan en een bijdrage leveren aan de
GHOR t.b.v. de Veiligheidsregio.
De gemeentelijke bijdrage is nul euro cent.
Jaarrekening 2014
Eigen vermogen € 10,02 miljoen
Vreemd vermogen € 0
Voorzieningen € 0,744 miljoen
Begroting 2016
Eigen vermogen € 9,8 miljoen
Vreemd vermogen € 0
Voorzieningen € 0,998 miljoen
Het jaarresultaat is € 0,672 miljoen
De RAV kan haar vervoersvergunning kwijtraken, waardoor de
GR geliquideerd moet worden. De deelnemende gemeenten
moeten dan eventuele tekorten aanvullen of ontvangen een
uitkering.
Het opzetten van een landelijke meldkamer.
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Veiligheidsregio Brabant-Noord
Gemeenschappelijke regeling
’s-Hertogenbosch
De doelstelling van de veiligheidsregio is het afstemmen van de
rampenbestrijding, crisisbeheersing en alarmeringen en
verbindingen tussen hulpverleningsdiensten. Landelijke wordt
er meegewerkt aan het vormen van een landelijke meldkamer.
Tevens dient de Regio taakstellingen en bezuinigingen door te
voeren.
De Noord-Brabantse gemeenten
Om de veiligheid van de Boxtelse burgers te garanderen, moet
de Veiligheidsregio effectieve en efficiënt georganiseerd zijn.
De gemeentelijke bijdrage is € 1,4 miljoen bruto per jaar.
Tevens wordt er € 100.000 aan compensatie ontvangen
waardoor de netto bijdrage rond de € 1,33 miljoen is.
Jaarrekening 2014
eigen vermogen € 8,3 miljoen
vreemd vermogen € 15,3 miljoen
voorzieningen € 0,35 miljoen
Begroting 2016
eigen vermogen € 6,67 miljoen
vreemd vermogen begroting € 14 miljoen
voorzieningen € 0,34 miljoen
Het jaarverslag resultaat 31-12-2014 € 1,04 miljoen
Door introductie van de landelijke meldkamer kunnen lokale
meldkamers ter discussie komen ten staan. De financiële
effecten zijn nog niet bekend.
De veiligheidsregio heeft inmiddels onderzoeken gestart naar
het vinden van een nieuwe verdeelsleutel voor de
gemeentelijke bijdragen en het vinden van een oplossing voor
de brandweerkazernes die nu nog in handen zijn van de
deelnemende gemeenten.
Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
NV
Koninginnegracht 2 2500 GH ‘s-Gravenhage
BNG Bank biedt financiële diensten op maat, zoals
kredietverlening, advies, betalingsverkeer, elektronisch
bankieren en vermogensbeheer.
De Staat is houder van de helft van de aandelen, de andere
helft is in handen van gemeenten, provincies en een
hoogheemraadschap.
Stemrecht in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders
De gemeente Boxtel bezit 53.385 aandelen van de NV BNG (à
€ 2,50).
Eigen vermogen € 3.582 miljoen (eind 2013 € 3.430 miljoen).
Vreemd vermogen € 149.923 miljoen (eind 2013 € 127.753
miljoen).
€ 126 miljoen. Dit is belangrijk minder dan in 2013 (resultaat
van € 283 miljoen) i.v.m. grote negatieve ongerealiseerde
marktwaardeveranderingen in het resultaat financiële
transacties n.a.v. uitkomsten balanstest door de Europese
Centrale Bank.
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Vooral de veranderde Europese wet- en regelgeving t.a.v.
banken.
De bank doet geen uitspraak over de verwachte nettowinst voor
2015.
25% van de winst na belasting, zijnde € 0,57 per aandeel (over
2013: € 1,27).
Brabant Water
NV
Magistratenlaan 200 5223 MA 's-Hertogenbosch
Winnen, zuiveren en leveren van drink- en industriewater van
uitstekende kwaliteit, tegen de laagst mogelijke kosten en met
een hoge leveringsbetrouwbaarheid, aan 2,5 miljoen inwoners
en aan bedrijven in Noord-Brabant.
De aandelen zijn voor 31,6% in handen van de Provincie
Noord-Brabant. De overige aandelen zijn in het bezit van
gemeenten in het voorzieningsgebied.
Stemrecht in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders
De gemeente Boxtel bezit 27.694 aandelen van de NV Brabant
Water (à € 0,10).
Eigen vermogen € 484 miljoen (eind 2013 € 476 miljoen).
Vreemd vermogen € 416 miljoen (eind 2013 € 384 miljoen).
€ 30,1 miljoen. Dit is belangrijk minder dan in 2013 (resultaat
van € 38,4 miljoen) i.v.m. een genomen rentelast van de te
betalen schadeloosstelling aan voormalige deelnemers van de
overgenomen Tilburgse WaterleidingMaatschappij.
Het grootste financiële risico is de afwikkeling van de Tilburgse
Waterleiding Maatschappij (TWM). Er is eind 2014 nog geen
vonnis gesproken.
Brabant Water bewaakt en volgt ontwikkelingen die van invloed
zijn op de drinkwatervoorziening, zoals schaliegaswinning en
verontreinigende stoffen in het grondwater.
Voor 2016 worden de tarieven wederom niet verhoogd, niet
voor de prijs per m3 en ook niet voor het vastrecht en dat geldt
voor zowel de huishoudelijk als de zakelijke markt. Ten aanzien
van de belastingcomponent worden eventueel van
overheidswege aangebrachte mutaties wel in het tarief
doorberekend.
Geen
Administratiekantoor Dataland
Stichting
Gouda
Het breed toegankelijk en beschikbaar maken van vastgoed- en
hieraan gerelateerde gegevens uit het informatiedomein van
gemeenten voor overheid, burgers en bedrijfsleven. Daartoe
wordt een actieve bijdrage verleend aan de realisatie en het
gebruik van het Stelsel van Authentieke Registraties.
Bijna alle gemeenten nemen deel.
De gemeente is als participant vertegenwoordigt in de
certificaathouders vergadering.
Het financieel risico beperkt zicht tot het in certificaten
geïnvesteerde bedrag (voor gemeente Boxtel: € 1.300). Het
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betreft een eenmalige storting. Er zijn geen jaarlijkse kosten
verbonden.
Verstrekking van gegevens aan afnemers vindt plaats tegen
verstrekking kosten. Deze inkomsten worden door Dataland
gebruikt om de drieledige taken van de organisatie uit te
voeren. Jaarlijks wordt een vergoeding aan deelnemende
gemeenten uitgekeerd voor het leveren van de gemeentelijke
gegevens. Het eventuele overschot aan inkomsten wordt
daarnaast aan certificaat houdende gemeenten uitgekeerd.
Gegevens moeten nog ontvangen worden.
Gegevens moeten nog ontvangen worden.
Gegevens moeten nog ontvangen worden.
Gegevens moeten nog ontvangen worden.
AgriFood Capital
Stichting
’s-Hertogenbosch
Het doel is het versterken van het unieke economisch
ecosysteem van AgriFood Capital ter bevordering van het
(inter)nationale competitiviteit in Noordoost Brabant en
daarmee ook in Nederland.
20 gemeenten en 2 waterschappen
Het creëren van een groene gemeente. Boxtel heeft een stem
in het Algemeen Bestuur.
Gemeentelijke bijdrage is 3 euro per inwoner
Opgericht en actief per 1-1-2015. Er zijn nog geen
verantwoordingsstukken aanwezig.
Nog niet aanwezig.
Nog geen inventarisatie geweest.
Een aantal lopende ontwikkelingen die ook doorgang vinden in
2016: duurzame huisvestingsconcepten ontwikkelen voor
intensieve veehouderij, N279 wordt aangepast tussen Veghel
en Den Bosch wegens een drukkere A50, duurzame
mobiliteitsvisie etc. Zie de website www.agrifoodcapital.nl
VNG
Vereniging
Den Haag
De VNG is de belangenbehartiger van alle gemeenten en is
dan ook regelmatig gesprekspartner van andere overheden,
leden van het parlement, maatschappelijke organisaties en
belangenverenigingen.
Het merendeel van de gemeenten in Nederland. Deelname is
niet verplicht.
De vereniging ondersteunt gemeenten in beleids en
uitvoeringsontwikkelingen. Daarmee hoeft de gemeente niet
alles zelf te doen.
De verenigingsbijdrage is € 39.111 voor 2015.
Eigen vermogen per 31-12-2014 € 64,4 miljoen
Geen vreemd vermogen
Voorzieningen per 31-12-2014 € 2,1 miljoen
Jaarresultaat 2014 € 0,877 miljoen
De vereniging heeft € 70 miljoen aan beleggingen. Dankzij de

ontwikkelingen

inkomsten van deze beleggingen blijft de verenigingsbijdrage
laag. Mochten de beleggingen slecht renderen, kan het zijn dat
de gemeentelijke bijdrage flink omhoog gaat.
De VNG vervult een adviserende en sturende rol in de
rijksbeleidsontwikkelingen.

