Concept Verslag
Algemene ledenvergadering
Datum:
9 december 2021, van 14.00 – 15.30
Locatie:
Digitaal
Aanwezigen:
Zie presentielijst

1. Opening en vaststelling agenda
Voorzitter Simon Rijsdijk opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom bij
deze (digitale) ALV.
In verband met het vertrek van Ronald Zijlstra spreekt Simon Rijsdijk zijn dank uit
aan Ronald voor zijn deskundigheid en jarenlange inzet voor de NVVB. Ook
feliciteert hij Ronald met zijn nieuwe baan als senior Beleidsmedewerker bij het
ministerie van BZK.
Besluit: De agenda wordt als zodanig vastgesteld door de ALV.

2. Verslag ALV van 20 mei 2021
Besluit: De ALV stelt het verslag van de ALV van 20 mei 2021 ongewijzigd vast,
onder dankzegging aan de verslaglegger.

3. Concept begroting 2022
De penningmeester, Liesbeth Schreiner geeft aan de hand van een PowerPointpresentatie een mondelinge toelichting op de concept begroting 2022.
We hebben dit jaar een sluitende begroting, de verwachting is dat we het jaar 2021
met een positief resultaat afsluiten. De kosten voor het jaarcongres 2022 zijn dit
jaar al geboekt, en zullen nog worden verwerkt in de jaarrekening. De
weerstandsratio (de beschikbare weerstandscapaciteit afgezet
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tegen de benodigde weerstandscapaciteit) ligt iets boven de 1. Dit is voldoende om
de kosten van de NVVB een jaar lang te kunnen opvangen.
We gaan ervan uit dat we in 2022 een normaal jaarcongres kunnen draaien. Indien
dit niet lukt dan moeten we waarschijnlijk een begrotingswijziging voorleggen.
De kosten en opbrengsten zijn met elkaar in balans. De opbrengsten komen vooral
uit de contributie en diverse projecten.
De webinars die de NVVB dit jaar tijdens de pandemie hebben gegeven zijn een
groot succes gebleken. Hier zal ook volgend jaar een vervolg aan worden
gegeven. De contributie en overige tarieven worden met 1,7% verhoogd.
Besluit:
•

De ALV stelt de uitgangspunten vast voor de conceptbegroting 2022;

•

De ALV stelt de begroting 2022 vast;

•

De ALV besluit het restant van de reservering op de werkprocessen per
1-1-2022 te laten vervallen.

4. Concept Strategisch kader en meerjarenplan 20222023
Op 1 november jl. heeft er een strategische sessie plaatsgevonden waarbij leden
van het Algemeen en Dagelijks Bestuur, commissievoorzitters en medewerkers
van het bureau aanwezig waren. Mede op basis van de uitkomsten van deze dag
is het meerjarenplan 2022-2023 opgesteld.
Simon Rijsdijk geeft een mondelinge toelichting op het concept strategisch kader
en het meerjarenplan 2022-2023.
Simon Rijsdijk spreekt zijn complimenten uit aan de mensen van het bureau die
betrokken zijn bij de begroting. We eindigen dit jaar met een mooi positief
resultaat. Het programma voor het jaarcongres in juni 2022 is nog steeds actueel,
bijna alle sprekers zijn volgend jaar beschikbaar en kunnen kosteloos worden
omgeboekt. Simon Rijsdijk spreekt hiervoor bijzondere waardering uit aan de
sprekers.
Soerin Kalpoe stelt een vraag met betrekking tot de status van de ingehuurde
(B)ABSen. De NVVB vindt dat er een oplossing moet komen waarbij gemeenten
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deze binnen de kader van de wet formeel volledig kunnen inzetten om alle (B)ABS
taken daadwerkelijk te kunnen uitvoeren. Simon Rijsdijk geeft aan dat we in een
vergevorderd overleg zijn met J&V maar dat er nog geen concrete uitkomsten zijn.
Machiel de Vries is werkzaam bij het ministerie van OCenW en stelt een vraag met
betrekking tot de Transgenderwet. De Tweede Kamer heeft een amendement
ingediend dat zo spoedig mogelijk dient te worden ingevoerd. Concreet houdt dit in
dat er bij het geslacht naast een m/v ook een x ingevuld kan worden. Dit zal veel
impact hebben op allerlei systemen en instituties. Machiel vraagt zich af of de
NVVB ook invloed uitoefent op de vraag of hier een aparte wet voor kan komen.
Gezien de uitvoeringsproblematiek rondom de invoering van deze Transgenderwet
is dit wenselijk. Simon Rijsdijk geeft aan dat dit onderwerp de volle aandacht heeft
van de commissie Persoonsregistratie van de NVVB die hier volop mee bezig is.
Besluit: De ALV stelt het Strategisch kader en meerjarenplan 2022 – 2023 vast.

5. Stand van zaken wijziging statuten en huishoudelijk
reglement
In verband met de wijziging van de wetgeving voor verenigingen is er door het
bestuur een werkgroep ingesteld die zich bezighoudt met de wijziging statuten en
huishoudelijk reglement. Dit moment is aangegrepen om ook kritisch naar alle
overige bepalingen in de statuten en het huishoudelijk reglement te kijken.
Simon Rijsdijk geeft aan wat de richting is van de belangrijkste wijzigingen die de
werkgroep voorziet en welke in hoofdlijnen inmiddels door het Algemeen Bestuur
zijn onderschreven:
•

In alle artikelen is voor de term “Bestuur” expliciet gemaakt of het het
Algemeen Bestuur betreft of het Dagelijks Bestuur;

•

De positie als NVVB ten aanzien van ministeries, ketenpartners etc. dient
onafhankelijk te zijn. Er kan geen sprake van belangenverstrengeling zijn.
Vanuit het oogpunt van integriteit wordt gekeken naar onverenigbare rollen
met bestuurlijke functies binnen de NVVB. In verband met de positie van
de NVVB als belangenbehartiger van gemeenten in relatie tot ministeries
en ketenpartners is het ook van belang dat bestuurders van de NVVB
actief werkzaam zijn bij gemeenten en in loondienst.
Dit heeft zijn doorwerking op het lidmaatschap van het Algemeen Bestuur,
Dagelijks Bestuur en Afdelingsbesturen. Er zal rekening worden gehouden
met overgangsbepalingen en een glijdende schaal in verband met de

3

continuïteit, we streven ernaar om dit binnen enkele jaren bereikt te
hebben.
•

De bepalingen voor het lidmaatschap van adviescommissies en
werkgroepen blijven ongewijzigd.

Het Algemeen Bestuur heeft nog wel enkele onderzoeksvragen meegegeven aan
de werkgroep met betrekking tot concrete consequenties.
Besluit: De ALV neemt kennis van de richting van de belangrijkste wijzigingen die
de werkgroep voorziet in de statuten en het huishoudelijk reglement.

6. Rondvraag en sluiting
Maurice Gordijn merkt op dat de digitale verbinding met RDW er vaak uit ligt, voor
de gemeenten is het op dat moment niet mogelijk om dienstverlening te verlenen
aan burgers. John de Ruiter zal 10 december contact opnemen met RDW, en zal
dit probleem bij RDW voorleggen en de vraag stellen op welke wijze zij dit
probleem gaan oplossen.
Ook Henk van Dijkhuizen merkt op dat er vaak storingen zijn ten aanzien van
digitale dienstverlening. Het oplossen van de problematiek is lastig omdat de ICT
rondom deze processen steeds complexer wordt. Simon Rijsdijk geeft aan dat de
stabiliteit van ICT belangrijk is en dat waar het in onze macht ligt er aandacht voor
te hebben en vragen. Het punt stabiliteit van ICT wordt bestuurlijk geagendeerd.
De voorzitter dankt de leden voor hun digitale aanwezigheid bij en inbreng aan
deze digitale ALV en sluit hierop de vergadering.
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