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AGENDAPUNT 2 VERSLAG ALV WSGO 28 JUNI 2021 

 

Onderwerp :  Verslag ALV WSGO 28 juni 2021 

Van :  Bestuur WSGO 

Aan :  Leden WSGO 

Datum : 1 december 2021 

 

Notulen van de tweede Algemene Ledenvergadering van de WSGO. Digitaal uitgezonden via 

het platform van online-alv.nl. vanuit Studio 2 in Meppel op 28 juni 2021. 

 

Aanwezig van het bestuur in de studio 

Ton Heerts, voorzitter (burgemeester Apeldoorn, voorzitter CvA van de VNG) 

Hans Vroomen, penningmeester (burgemeester Ommen, namens Omgevingsdienst IJsselland) 

Anny Attema (Burgemeester Ridderkerk, namens de BAR-organisatie) 

Astrid Heijstee-Bolt (Wethouder Weesp, namens Regio Gooi en Vechtstreek) 

 

Aanwezig van het bestuur online 

Linda Voortman, vice voorzitter (wethouder Utrecht, lid CvA en onderhandelingsdelegatie) 

 

Aanwezig van de ondersteuning 

Janine Jongepier (secretaris WSGO, secretaris CvA) 

Gerlof van Dijk (ambtelijk secretaris WSGO, senior beleidsadviseur arbeidszaken VNG) 

Merel van Linschoten (beleidsadviseur pensioen arbeidszaken VNG) 

Natascha Jutte (ondersteunend beleidsmedewerker VNG) 

 
 
1. Opening en mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering vanuit de studio in Meppel. Hij stelt de aanwezige bestuurders 

voor en meldt dat bestuurslid Linda Voortman vanuit Utrecht online aanwezig is en dat bestuurslid 

Ewout Suithoff verhinderd is. 

 

Er worden een aantal technisch huishoudelijke mededelingen voorafgaand in een filmpje vertoond. 

De voorzitter meldt daarnaast nog de volgende huishoudelijke mededelingen: 

• de ALV wordt opgenomen. De opname wordt gebruikt voor de notulen van de ALV. Daarnaast 

wordt de opname gebruikt om deels of geheel te gebruiken voor een video verslag op de 

website van de WSGO; 

• een digitale ALV betekent een vertraging omdat we in een livestream zitten van ongeveer 30 

seconden; 

• buiten beeld is aanwezig de ondersteuning van de WSGO; 

• vragen kunt u doorgegeven via de chat; 

• stemmen gaat via het platform. Elk lid heeft 1 stem. Op het moment dat we aan een stemming 

toe zijn, komt de vraag als een pop up in uw beeld. U kunt dan ook stemmen. Een stemming 

kost extra tijd door de vertraging in de livestream; 

• technische problemen kunt u melden, het telefoonnummer staat in beeld. Niet via de chat 

problemen melden. 
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Tot zover de inleiding. Dan volgt een proefstemming. Er volgt een vraag met 2 opties: ja en nee.  

 

De proefstemming is: 

De volgende ALV van de WSGO wordt een fysieke bijeenkomst op woensdag 1 december 2021 

De uitslag is 17 x Ja en 7 x Nee.  

Uit de proefstemming blijkt dat de systemen goed werken. 

 

De voorzitter neemt de agenda door van de middag: 

• Het vaststellen van de notulen ALV 9 oktober 2020 in Zwolle; 

• Het goedkeuren van het bestuursverslag 2020 inclusief financieel jaarverslag; 

• De rondvraag en de sluiting. 

 

Daarna volgt een informeel programma omdat het bestuur de leden themagewijs wil meenemen in 

verschillende onderwerpen. Dit keer pensioen omdat dit de komende jaren een belangrijk 

onderwerp blijft, ook in financiële zin. Merel van Linschoten (beleidsadviseur pensioen 

arbeidszaken VNG) zal daarvoor een presentatie houden. 

 
2. Vaststellen notulen ALV 9 oktober 2020 

De voorzitter gaat naar agendapunt 2, het vaststellen van de notulen van de ALV van 9 oktober 

2020. De notulen zijn gebaseerd op de video opnames van de ALV en het digitale stemlogboek. 

Er zijn geen vragen van leden over de notulen. Daarom wordt overgegaan naar de stemming. 

 

Stemt u in met de vaststelling van de notulen van de ALV van 9 oktober 2020 van de WSGO? 

100 procent stemt ja. Alle aanwezige leden hebben ingestemd met het vaststellen van de notulen. 

 
3. Bestuursverslag 2020 

De voorzitter geeft aan dat het jaar 2020 het eerste verenigingsjaar voor de WSGO was. Daarmee 

heeft het bestuur en haar voorgangers vooral gefocust op de verdere bestuurlijke inrichting van de 

vereniging, de arbeidsvoorwaardelijke belangenbehartiging en de communicatie naar de leden. Zo 

hebben leden in maart 2021 een eerste bestuurdersmail gehad over de cao-onderhandelingen. 

 

De voorzitter geeft aan dat het voor het bestuur best lastig is om contact te hebben met de leden. 

Het bestuur weet bijvoorbeeld niet welke leden het meest betrokken zijn en welke leden wat meer 

afnemer zijn. De WSGO en dus het bestuur richt zich op de werkgeverspositie van de leden. 

Daarover wordt zo goed mogelijk met de leden gecommuniceerd. Door het coronajaar is er nog 

geen fysieke bijeenkomst geweest met de leden.  

 

Het bestuur is nu compleet na de invulling van de vacatures. In 2020 is hard gewerkt aan de 

basiszaken voor een vereniging, een huishoudelijk reglement, een begroting en contributie voor 

2021 en er is een accountant geselecteerd voor de jaarrekening. Deze zaken zijn door de ALV 

vastgesteld in oktober 2020. Niet onbelangrijk is de verbinding die de vereniging heeft met de VNG 

voor de ondersteuning van de WSGO. Daarvoor zijn afspraken gemaakt in een dienstverlenings-

overeenkomst. 

 

De arbeidsvoorwaardelijke belangenbehartiging is de kern van de vereniging. Janine Jongepier 

(secretaris WSGO en secretaris College voor Arbeidszaken VNG) is daarom aanwezig, om in het 

informele deel te praten over de actualiteit van de cao-onderhandelingen. 
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Arbeidsvoorwaardelijk volgt de vereniging de lijn van de VNG en de ZPW (Zelfstandige Publieke 

Werkgevers). De vereniging draait zo volledig mee op arbeidsvoorwaardelijke vlak: 

• We hebben meegedaan met een enquête over HR 21 en de ontslagcommissie; 

• We zijn contractspartner bij het nieuwe collectieve zorgverzekeringscontract; 

• We hebben als bestuur meegedaan bij de digitale heisessie van het CvA waarbij Hans Borstlap 

een reflectie gaf op het beleidsplan van het CvA.  

• We zijn medeondertekenaar voor de Cao voor het A&O fonds. Ook WSGO leden kunnen 

gebruik maken van diensten van het A&O fonds gemeenten. 

 

U heeft het klantcontactcentrum in 2020 463 vragen gesteld over de cao, arbeidsvoorwaarden en 

arbeidswetgeving. En ook de website wordt veelvuldig bezocht. In 2020 heeft de WSGO website 

gemiddeld 64 bezoekers per dag gehad. Over de eerste 5 maanden van 2021 zijn het bijna 90 

bezoekers per dag. 

 

Dit was in een notendop hetgeen de vereniging in 2020 heeft gedaan en waar het bestuur 

verantwoording over aflegt aan u. De voorzitter geeft het woord aan Hans Vroomen, de 

penningmeester, over de jaarrekening 2020. 

 

De penningmeester geeft aan dat 2020 het eerste boekjaar is van de WSGO. Het is ook het eerste 

ervaringsjaar van de WSGO. Het is daarom goed wat van de achtergrond van de eerste 

jaarrekening te weten voordat die wordt toelicht. 

Als startende vereniging is de begroting voor 2020 gemaakt in oktober 2019 en daarbij is heel 

prudent uitgegaan van 150 leden in 2020. De VNG had nl. 170 aansluitingen in 2019, waarvan 25 

veiligheidsregio’s die géén lid van de WSGO zouden kunnen worden. 

 

Belangrijk punt is dat de VNG alle opstartkosten, zowel manuren als extern/out of pocket kosten in 

2019 voor haar rekening heeft genomen. Daarmee had de vereniging een simpele begroting voor 

2020 zonder schulden en zonder leningen. 

Kijkend naar de realisatie over 2020 kunnen we constateren dat er minder kosten zijn gemaakt door 

de WSGO en dat de VNG minder kosten in rekening heeft gebracht. De penningmeester ligt dat 

verder toe op de sheets. 

 

Als de winst- en verliesrekening over 2020 wordt beschouwd dan zien we dat aan baten, de 

contributie, 74.500 euro meer is opgehaald dan was begroot in oktober 2019. Dit komt doordat de 

vereniging 41 leden méér heeft dan de aanname was bij de begroting. 

 

Aan de activiteitskosten is minder besteed, bijna 16.000 euro minder dan begroot. Dit komt doordat 

van de inzet van VNG-medewerkers minder is gedeclareerd dan was begroot. Een voorbeeld is dat 

de kosten van een VNG-medewerker die werkzaam is via de banenafspraak, niet is doorbelast door 

de VNG. 

 

De communicatiekosten liggen bijna 10.000 euro lager dan begroot. De kosten uit 2019 en voor het 

bijhouden van de website zijn door de VNG niet doorbelast. 

 

De kosten van ondersteuning zijn lager uitkomen dan begroot. Dat is vnl. de post “onvoorzien” die 

lager uitvalt. In de kosten van ondersteuning zitten daarnaast o.a. de informatisering & 

automatisering, klantcontactcentrum, ledenadministratie en finance en control. 
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Samengevat betekent dit dat gezien de lagere kosten dan begroot, we een positief resultaat van 

bijna 130.000 euro over 2020 hebben behaald. Dat is meer dan verwacht. Ook meer dan we 

aangaven bij de ALV in oktober 2020. In oktober 2020 hadden we ook nog 184 leden in plaats van 

191 einde jaar. Daarmee zijn de inkomsten iets verder doorgestegen terwijl de vereniging 

uiteindelijk minder kosten heeft gemaakt. 

 

De penningmeester gaat door naar de verdeling van dat resultaat. Er zijn geen vragen via de chat. 

 

Zoals aangegeven is er een positief resultaat van bijna 130.000 euro. Op de ALV van oktober 2020 

heeft het bestuur aangegeven het belangrijk te vinden om als jonge vereniging een 

organisatiekapitaal te hebben, om aan kortlopende verplichtingen te kunnen voldoen. 

De kortlopende verplichtingen zijn de kosten die WSGO binnen nu en één jaar tijd zal moeten 

kunnen voldoen als dat aan de orde is. Daarnaast is een buffer raadzaam in het geval de post 

“onvoorzien” ontoereikend blijkt te zijn. Het is verstandig dat een jonge vereniging een 

organisatiekapitaal heeft, los van een algemene reserve. 

 

Eerder dan verwacht, wordt dat organisatiekapitaal van 105.000 euro al in het 1e boekjaar 

gerealiseerd. Hogere inkomsten en relatief minder uitgaven zijn daarvan de reden. 

Kijkend naar de balans over 2020 en het resultaat van bijna 130.000 euro wordt als onderdeel van 

de goedkeuring van de jaarrekening voorgesteld om naar het organisatiekapitaal te verplaatsen 

€ 105.000 en naar de Algemene/overige reserve het resterende deel van bijna € 25.000. 

De balans ziet er dan als volgt uit (sheet in beeld). Er zijn geen vragen in de chat. 

 

De penningmeester geeft aan dat hij op de ALV van 1 december 2021, hopelijk fysiek, met de leden 

verder wil praten over wat het resultaat betekent voor de contributie van 2022. 

Het resultaat is op de balans ultimo 2020 verwerkt in de twee eerdergenoemde posten: het 

organisatiekapitaal en de reserve. Het organisatiekapitaal is nu toereikend zoals het op de balans 

staat. Het resultaat van de WSGO over 2021 is nog onduidelijk. We hebben voor 2021 een positief 

resultaat begroot van € 40.000 euro. 

 

Op de ALV op 1 december 2021 komen aan de orde: 

• Een beeld van het te verwachten resultaat over 2021: wat wordt het resultaat, is het een positief 

resultaat, wat betekent dat voor de reserve en ultimo stand 2021? We hebben dan bijna ¾ van 

het boekjaar 2021 gehad. 

• De begroting van 2022; wat verwachten we aan inkomsten en uitgaven? Het ledental lijkt 

redelijk stabiel, we zitten nu op 194 leden. Ultimo 2020 hadden we 191 leden. 

• De contributie van 2022; wat hebben we aan inkomsten nodig voor een gezonde 

bedrijfsvoering van de vereniging? Welke kosten gaan we nu daadwerkelijk maken voor het 

realiseren van de doelstelling van de vereniging? 

 

De cijfers over 2020 liggen nu voor ter besluitvorming aan de leden. Er zijn nu chatvragen die 

worden voorgelezen: 

 

Graag een duiding van de opbouw van organisatiekapitaal en de verhouding met de algemene 

reserve. Niet alle aanwezigen waren nl. bij de ALV van oktober 2020 waar het organisatiekapitaal is 

besproken. 
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De penningmeester geeft aan dat opbouw van het organisatiekapitaal is gebaseerd op kosten die 

samenhangen met de kosten van de secretaris, ondersteuning van de beleidsmedewerkers, 

communicatiemedewerkers, afwikkeling website als dat aan de orde is, accountantskosten, advies 

kosten en VNG-dienstverlening. Dit telt op naar een bedrag van € 104.828 

Voorgesteld wordt deze opbouw naar de leden op te sturen. Het is op de ALV in oktober namelijk 

vastgesteld. (naschrift: de opbouw is op de WSGO website gepubliceerd en onderaan dit verslag 

gehecht) 

 

Er volgt nog een andere vraag. 

Wordt in de volgende jaren een positief resultaat teruggegeven aan de leden? 

 

De penningmeester geeft aan dat als het organisatiekapitaal is opgebouwd en een goede 

reservepositie beschikbaar is, de vereniging dit met de leden zal bespreken om te kijken welke 

contributie benodigd is. 

 

De voorzitter vult aan het van belang is dat de vereniging een paar jaar aankijkt hoe het gaat aan 

de inkomsten- en de uitgavenkant van de vereniging. Het doel is niet om op een “pot aan middelen” 

te zitten. Als de contributie naar beneden kan, zal het bestuur dat voorstellen. Maar de ervaring 

leert dat we nu in het coronajaar mogelijk minder uitgaven hebben gedaan. In een normaal jaar, 

zonder corona, hadden we mogelijk meer uitgaven gehad. Daarnaast is het goed om voorzichtig te 

zijn: we hebben nog geen rechtszaken gehad en nog geen aparte dienstverlening opgezet. 

 

De penningmeester geeft aan in de ALV van december 2021 op dit vraagstuk terug te komen. 

De voorzitter vraagt de leden nu om in te stemmen met de vaststelling van de jaarrekening zoals 

die nu is gepresenteerd. 

 

Stemt u in met de vaststelling van het bestuursverslag 2020 inclusief financieel jaarverslag van de 

WSGO? 

Alle aanwezige leden stemmen in met het vaststellen van het bestuursverslag 2020 inclusief 

financieel jaarverslag. 

 

De voorzitter dankt de leden voor het vertrouwen, voor het vaststellen van het bestuursverslag 2020 

inclusief financieel jaarverslag en inclusief decharge. En dankt de collega’s in het bestuur en van de 

ondersteuning. 

 

4. Rondvraag en sluiting ALV 

Er zijn geen vragen voor in de rondvraag. Een vraag van een lid over de voortgang van de cao-

onderhandelingen wordt in het informele programma na de ALV beantwoord. Vragen daarvoor 

kunnen vast in de chat worden gezet. 

 

De voorzitter dankt iedereen voor de aanwezigheid en het vertrouwen en sluit de algemene 

ledenvergadering. 
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Stemuitslag uit het digitale logboek 

Tijdens de ALV van 28 juni 2021 zijn er drie stemmingen geweest waarvan de eerste een 

proefstemming was. Hoe er door de leden is gestemd, kunt u hieronder zien. Elk lid heeft 1 stem.  

 

Proefstemming 

 De volgende ALV van de WSGO wordt een fysieke bijeenkomst op 1 december 2021 

 

17 x Ja       7 x Nee 

Bar organisatie      RDOG Hollands Midden 
Omgevingsdienst Noord-Veluwe   Dienst Dommelvallei 
Grid NV       ABG-organisatie 
De Connectie      Werkplein Drentsche Aa 
Tiem       GGD IJsselland 
GR  ICT Noord en Midden Limburg   Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 
Werkbaan Oost      Dethon 
Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen 
Omgevingsdienst Twente 
Servicecentrum MER 
Meerinzicht 
Omgevingsdienst Midden- en West Brabant 

Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex 

RUD Zuid-Limburg 

Regio Gooi en Vechtstreek 

GR Peelgemeenten 

BghU 

 

 

Formele stemmingen 

 Stemt u in met de vaststelling van de notulen van de ALV 9 oktober 2020 van de WSGO 

 

22 x Ja       0 x Nee 

Bar organisatie 

RDOG Hollands Midden 

Omgevingdienst Noord-Veluwe 

Dienst Dommelvallei 

Grid NV 

De Connectie 

Tiem 

GR  ICT Noord en Midden Limburg 

Werkbaan Oost 

Omgevingsdienst Twente 

Servicecentrum MER 

Meerinzicht 

Omgevingsdienst Midden- en West Brabant 

ABG-organisatie 

Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex 

Werkplein Drentsche Aa 

RUD Zuid-Limburg 

GGD IJsselland 
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Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 

Regio Gooi en Vechtstreek 

Dethon 

BghU 

 

 Stemt u in met de vaststelling van het bestuursverslag 2020 inclusief financieel jaarverslag van 

de WSGO 

 

26 x Ja       0 x Nee 

Bar organisatie 

RDOG Hollands Midden 

Omgevingdienst Noord-Veluwe 

Dienst Dommelvallei 

Grid NV 

De Connectie 

Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord 

Tiem 

Gemeenschappelijke Regeling  ICT Noord en Midden Limburg 

Werkbaan Oost 

Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen 

Omgevingsdienst Twente 

Servicecentrum MER 

Meerinzicht 

Omgevingsdienst Midden- en West Brabant 

ABG-organisatie 

Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex 

Werkplein Drentsche Aa 

RUD Zuid-Limburg 

GGD IJsselland 

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 

Regio Gooi en Vechtstreek 

Dethon 

BghU 

Historisch Centrum Limburg 

FUMO 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 
Naschrift bij het verslag van de ALV 

 

Stukken en opnames 

De stukken en de opnames van de ALV zijn te vinden op: 

https://wsgo.nl/nieuws/uitkomsten-algemene-ledenvergadering-wsgo 

 

Opbouw organisatiekapitaal 

Het bestuur vindt het belangrijk om een buffer aan liquide middelen te hebben om aan kortlopende 

verplichtingen te kunnen voldoen. De kortlopende verplichtingen zijn de kosten die de WSGO 

binnen nu en één jaar tijd zal moeten kunnen voldoen. Het organisatiekapitaal draagt daarbij het 

karakter van een continuïteitsreserve. Het is bestemd voor het afwikkelen van lopende contracten 

https://wsgo.nl/nieuws/uitkomsten-algemene-ledenvergadering-wsgo
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met participanten bij eventuele discontinuïteit van de vereniging. Onderstaand het overzicht met de 

opbouw van het organisatiekapitaal. 

 

Omschrijving  Bedrag (incl. BTW) 

Secretaris 18.876 

Ondersteuning beleidsmedewerkers 22.347 

Communicatiemedewerker 1.355 

Afwikkeling website 3.500 

LKOG/AAC-DO 3.750 

Accountantskosten 12.500 

Extern advies 10.000 

VNG-dienstverlening 32.500 

Minimumreserve benodigd voor de WSGO 104.828 

 


