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AGENDAPUNT 2 ALV - VERSLAG ALV 24 JUNI 2022 

 

Onderwerp :  Verslag ALV 24 juni 2022 

Van :  Bestuur WSGO 

Aan :  Leden WSGO 

Datum : 7 december 2022 

 

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de WSGO. Digitaal uitgezonden via het 

platform van online-alv.nl. vanuit Studio 2 in Meppel op 24 juni 2022 

 

Aanwezig van het bestuur in de studio 

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

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

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

Ewout Suithoff (Wethouder Zeewolde, namens Meerinzicht) 

 

Aanwezig van het bestuur online 

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

 

Aanwezig van de ondersteuning 

Janine Jongepier (secretaris WSGO, secretaris CvA) 

Gerlof van Dijk (ambtelijk secretaris WSGO, Coördinerend beleidsadviseur Arbeidszaken VNG) 

 

Aanwezig van de ondersteuning online 

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. 

 

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 20 

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: 

Hybride werken – deels op kantoor werken en deels thuis werken – is een blijvertje  

De uitslag is 100% Ja  

Uit de proefstemming blijkt dat de systemen goed werken. 

 

De voorzitter neemt de agenda door van de middag: 

 Het vaststellen van de notulen ALV 1 december 2021 en 13 december 2021; 

 Het goedkeuren van het bestuursverslag 2021 inclusief financieel jaarverslag; 

 De rondvraag en de sluiting. 

 Afscheid van twee WSGO-bestuurders  

 

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

verschillende onderwerpen. Dit keer het A&O fonds gemeenten met een presentatie over de 

uitkomsten van de Personeelsmonitor gemeenten 2021. Ook actueel gezien de 

arbeidsmarktproblematiek. 

 
2. Vaststellen verslag ALV 1 december 2021 en 13 december 2021 

De voorzitter gaat naar agendapunt 2, het vaststellen van het verslag van de ALV van 1 december 

2021 en 13 december 2021. De verslagen zijn gebaseerd op de video opnames van de ALV en het 

digitale stemlogboek. Er wordt overgegaan naar de stemming. 

 

Stemt u in met de vaststelling van de verslagen van de ALV van 1 december 2021 en 13 december 

2021 van de WSGO? 

 

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

verslagen. 

 
3. Bestuursverslag 2021 

De voorzitter geeft aan dat het jaar 2021 het tweede verenigingsjaar voor de WSGO was. De 

activiteiten in het kader van de governance die in 2021 gebeurd zijn, hadden te maken met het 

vertrek van Astrid Heijstee-Bolt als bestuurslid WSGO door haar benoeming als burgemeester. 

Helaas is er in 2021 geen opvolging meer gevonden. Belangstellenden kunnen zich melden. 

 

Er zijn in 2021 drie ALV’s geweest met als belangrijkste besluiten: 

1. Vaststellen van het bestuursverslag 2020 in de ALV van juni 2021 

2. Vaststellen Begroting en contributie voor 2022 in de ALV van 1 december 2021 

3. Wijziging huishoudelijk reglement in de ALV van 1 december 2021 

4. Wijziging statuten in de extra ALV op 13 december 2021 

De WSGO voldoet nu volledig aan de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen. 

 

De arbeidsvoorwaardelijke belangenbehartiging is de kern van de vereniging. 

Arbeidsvoorwaardelijk volgt de vereniging de lijn van de VNG. De vereniging draait volledig mee op 

arbeidsvoorwaardelijke vlak: In 2021 hebben we een prachtige 2-jarige cao voor 2021 en 2022 

afgesloten. O.a. daarin het bodem uursalaris van € 14. 
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In dit 2de verenigingsjaar is meer aandacht besteed aan hoe WSGO-leden te betrekken bij de 

dienstverlening en dat in de communicatie aan leden te laten zien. Om een beeld te krijgen waarom 

organisaties lid zijn geworden van WSGO en wat er speelt qua wensen rondom dienstverlening is 

een enquête uitgezet onder HR-medewerkers van alle leden in het voorjaar van 2021. 

De uitkomst is kort samengevat dat leden lid zijn geworden vanwege de cao. Maar er blijkt ook veel 

waardering te zijn voor het werkgeversforum en voor de diensten van het A&O fonds. Qua 

dienstverlening hebben we u als leden ook betrokken bij onderzoeken, bijeenkomsten en een 

denktank. 

 

Daarbij kan ik noemen: 

 Het kennis event “digitaal arbeidszaken”, mede door A&O fonds georganiseerd 

 Een ruim opgezet verzuimonderzoek, samen met de VNG-risicobeheer, CvA en A&O fonds met 

als doel te leren hoe verzuim te voorkomen in de gemeentelijke sector 

 Leden van de WSGO die hebben meegedaan aan de denktank arbeidsmarkt. Alle leden 

hebben ook het werkboek Succesvol de arbeidsmarkt op gehad n.a.v. die denktank 

 

De voorzitter geeft het woord aan Hans Vroomen, de penningmeester, over de jaarrekening 2021. 

 

2021 is het eerste jaar dat vergeleken kan worden met een voorgaand boekjaar. We zijn nog steeds 

een jonge vereniging. We hebben dus niet veel boekjaren om te vergelijken. De penningmeester 

geeft eerst wat achtergrondinformatie bij de cijfers over 2021. 

 

 Het ledenaantal is redelijk gestabiliseerd in 2021, er waren wat opzeggingen van leden maar 

ook wat nieuwe leden. Dat heeft geresulteerd in wat meer inkomsten over 2021 dan begroot. 

 We hebben als vereniging minder kosten gemaakt. O.a. doordat we zaken samen met de VNG 

hebben gedaan. 

 Ook minder kosten doordat we geen fysieke bijeenkomsten hebben gehouden, die wel fysiek 

waren begroot. 

 Tot slot was er al een positief resultaat begroot van bijna 40.000 euro. 

 

Ten opzichte van de begroting 2021, zijn er ook minder kosten gemaakt en meer inkomsten 

binnengekomen. Het gevolg van meer inkomsten en minder uitgaven is dan een positief resultaat 

dat hoger is dan begroot, namelijk € 121.927. Dit bedrag is aan de Algemene reserve toegevoegd. 

 

Ten opzichte van 2020 zijn: 

 Méér activiteit kosten gemaakt. 

 Bijna evenveel communicatiekosten gemaakt. 

 Minder kosten in de ondersteuning, dat zit vooral in minder kosten van het klantcontactcentrum 

als het gaat om vragen van leden en de ledenadministratie. 

 

Er is een vraag via de chat: 

 Vraag: de Algemene reserve is hiermee €147.000, ter beschikking aan de ALV? Komt er een 

plan voor een bestemming? 

Jazeker, we willen een basisbedrag hebben voor de vereniging. Dit zal besproken worden 

tijdens de begroting voorbereiding van 2023 in het bestuur. We hebben nu voor dit jaar ook een 

10% lagere contributie. Het doel is niet om een grote algemene reserve op te bouwen. 
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De balans ultimo 2021  

 De liquide middelen zijn gestegen aan de activa kant 

 Aan de passiva kant kunt u zien dat de Algemene reserve is toegenomen. Het resultaat over 

2021 is op de balans namelijk verwerkt in de post Algemene reserve 

 

Daarmee geef de penningmeester meteen een doorkijkje naar de ALV op 7 december dit jaar. Het 

verwachte resultaat van de WSGO over 2022 is nog niet helder. Daarvoor zitten we nog te vroeg in 

het boekjaar 2022. Wat we weten, is dat de algemene reserve en het organisatiekapitaal nu een 

nette omvang hebben voor de vereniging. 

 

Op de ALV op 7 december 2022 komen aan de orde: 

 Een beeld van het te verwachten resultaat over 2022. We hebben nl. voor dit jaar de contributie 

10% lager vastgesteld. Komen we in de beurt van de beoogde break-even uitkomst? 

 De begroting van 2023; wat verwachten we aan inkomsten die nodig zijn en aan uitgaven? 

 De contributie van 2023.  

 

De cijfers over 2021 liggen nu voor ter besluitvorming aan de leden. Er zijn geen chatvragen voor 

het bestuur. Heeft u suggesties voor de december vergadering, laat het dan weten aan de 

ondersteuning van de WSGO. De voorzitter geeft aan dat we de leden t.z.t. meenemen in de 

uitkomsten van bepaalde onderzoeken en wat dit betekent voor de vereniging. 

 

De voorzitter gaat over naar de stemming: 

Stemt u in met de vaststelling van het bestuursverslag 2021 inclusief financieel jaarverslag van de 

WSGO? 

Alle aanwezige leden stemmen in met het vaststellen van het bestuursverslag 2021 inclusief 

financieel jaarverslag. 100% = Ja 

 

De voorzitter dankt de leden voor het vertrouwen, voor het vaststellen van het bestuursverslag 2021 

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.  

 

De voorzitter neemt het woord om afscheid te nemen van twee bestuurders namelijk Linda 

Voortman, vice voorzitter van de WSGO. Linda Voortman blijft wethouder in Utrecht, alleen met een 

andere portefeuille. Ewout Suithoff stopt als wethouder in Zeewolde en hierdoor ook als bestuurder 

bij de WSGO. Het bestuur wenst beide veel succes en hoopt ze ergens weer terug te zien bij de 

VNG of WSGO. Linda Voortman bedankt via de chat en Ewout Suithoff geeft in de studio aan dat hij 

met veel genoegen voor de WSGO heeft gewerkt. 

 

Door het vertrek van bestuurders heeft de WSGO op dit moment 2 vacatures. In de loop van 

september 2021 zullen we starten met een nieuwe vacature ronde voor deze twee plekken. De 

voorwaarde om te kunnen reageren is dat u verbonden moet zijn aan een van de leden van de 

WSGO. Heeft u interesse dat kunt u dit kenbaar maken via een mail aan bestuurszaken@wsgo.nl  

 

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 24 juni 2022 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 

 Hybride werken – deels op kantoor werken en deels thuis werken – is een blijvertje 

 

9 x Ja       0 x Nee 
Over-gemeenten 
OZHZ 
ABG-organisatie 
BAR-organisatie 
Stroomopwaarts 
RUDZL 
Konnected 
Bghu 
ODNV 
 

Formele stemmingen 

 Stemt u in met de vaststelling van de verslagen van de ALV van 1 december 2021 en 13 

december 2021 van de WSGO? 

 

8 x Ja       0 x Nee 

BAR-organisatie 

Over-gemeenten 

ABG-organisatie 

Stroomopwaarts 

ODNV 

RUDZL 

Konnected 

Bghu 

 

 Stemt u in met de vaststelling van het bestuursverslag 2021 inclusief financieel jaarverslag van 

de WSGO 

 

9 x Ja       0 x Nee 

Over-gemeenten 

OZHZ 

BAR-organisatie 

Stroomopwaarts 

Konnected 

ABG-organisatie 

RUDZL 

Bghu 

ODNV 

 

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

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

https://wsgo.nl/nieuws/uitkomsten-algemene-ledenvergadering-wsgo-0  

https://wsgo.nl/nieuws/uitkomsten-algemene-ledenvergadering-wsgo-0

