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Van 

Aan 

Datum B&W vergadering 

Zaaknummer 

Vertrouwelijkheid 

Portefeuillehouder 

Onderwerp 

Het college van burgemeester en wethouders 

De gemeenteraad 

13 juli 2021 

2262895 

Openbaar 

Han ter Heegde,, burgemeester 

ALV VNG 16 juni 2021 

 

 

1. Kennisnemen van 

De uitkomst van de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de VNG van 16 juni 2021..  

 

2. Inleiding 

De ALV is de vergadering met alle leden van de vereniging en geldt als het hoogste orgaan binnen 

de VNG. De vergadering wordt minstens een keer per jaar gehouden. Tijdens deze vergadering 

worden de besluiten genomen die alle gemeenten aangaan.  

 

Het college heeft in antwoord op Raadsvragen aangegeven door middel van een Raadsmededeling 

de Raad op de hoogte te houden van de ALV  en de uitkomsten hiervan.  

 

De agenda, stukken, moties en besluiten aangaande deze ALV zijn hier te vinden: 

https://vng.nl/nieuws/uitslag-stemming-moties-alv-16-juni-2021  

  

3. Kernboodschap 

 

Agenda en besluiten  
 

 4.  Financieel jaarverslag (ter vaststelling)  

Het resultaat 2020 € 0,16 miljoen negatief. Dit is een goed resultaat te noemen (in 2019 was het 

resultaat 0,3 miljoen negatief). De baten zijn in 2020 meer gestegen dan de lasten. Er is meer 

rendement uit de effectenportefeuille gehaald. Echter doordat veel activiteiten niet door zijn 

gegaan heeft Congres- en Studiecentrum VNGB.V. veel minder opbrengsten kunnen genereren.  

Resultaat: Aangenomen met 100%; Gooise Meren heeft ingestemd 

 

6. Kadernota 2022 en contributievoorstel  (ter vaststelling)  

De inzet van de VNG wordt vormgegeven langs zes brede inhoudelijke thema’s: de 

informatiesamenleving, gemeentelijke dienstverlening, fysieke opgaven, inclusieve samenleving, 

democratische besturen en een actieve leden vereniging. Deze thema’s dekken de opgaven waar 

gemeenten voor staan. De uitwerking van de deze lijnen, de betrokkenheid van gemeenten erbij en 

ook de verschillen van aanpak vragen zijn punten van aandacht bij de uitwerking van de thema’s. In 

de kadernota is een gedetailleerde uitwerking opgenomen van de doelen die de VNG voor ogen 

heeft bij de thema’s, die vervolgens richting geeft aan zowel de invulling van kadernota, als de 

GGU.  Deze doelen zijn geformuleerd in termen van de gewenste situatie van gemeente in 2024. 

Gemeenten staan op dit moment overigens nog ver af van deze doelen.  

 

Contributie: De VNG heeft er voor gekozen, vanwege de financiële situatie van gemeenten, om de 

contributie niet te verhogen, anders dan de compensatie voor loon- en prijsstijging, wat leidt tot 

een kostenstijging van  1, 7 %. Er wordt daarmee afgezien van de afgesproken verhoging met 1 % 

https://vng.nl/nieuws/uitslag-stemming-moties-alv-16-juni-2021
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die nodig is te groeien naar een situatie waarbij de VNG vanuit de contributie kostendekkend kan 

opereren. De bijdrage aan de VNG komt voor Gooise Meren in 2022 neer op € 1,373 per inwoner. 

Resultaat: Kadernota: aangenomen met 100 %; contributievoorstel aangenomen met 99,61 %; 

Gooise Meren: ingestemd met nota en contributievoorstel 

 

7. Kadernota GGU 2022  en nieuwe investeringen 

De Gezamenlijke Gemeentelijk Uitvoering (GGU) heeft als doel de gemeenten te ondersteunen bij 

de uitvoering, door faciliteiten en diensten te bieden die de kwaliteit van de uitvoering verhogen. 

De GGU programma’s volgen de thema’s van de kadernota en voegen daar informatie 

voorzieningen en specifieke producten aan toe ten dienste van de gemeentelijk uitvoering. Het 

gaat daarbij steeds om informatie en producten die de uitvoeringstaak van gemeenten verlichten 

en professionaliseren.  Inmiddels heeft dit een breed scala van gewaardeerde vormen van 

ondersteuning opgeleverd  (WOZ-datacentrum, raamcontracten specialistische vormen van 

jeugdhulp, juridische ondersteuning Omgevingswet, digitale veiligheid etc.)   

 

VNG beoogt in het GGU kader een uitwerking te geven van een drietal proposities: 

• Uitvoeringsondersteuning bij de opgaven in het fysiek domein (energie, klimaat, wonen, 

mobiliteit etc.) dmv informatie/data, bevorderen integratie en werkende afspraken. 

• Kwaliteit en rechtmatigheid zorg vergroten (er aan bijdragen dat zorgaanbieders op het vlak 

van Jeugd en Wmo afspraken nakomen en dat fouten en fraude voorkomen wordt)  

• Verbeteren van de publieke gezondheidsinfrastructuur (verbeteren van informatie en 

samenwerking op het gebied van de publieke gezondheid),  

Als de ALV akkoord gaat met deze proposities dan worden deze nader uitgewerkt tot producten en 

diensten die het jaarplan 2022 opgenomen worden. Een deel van de middelen (met name tbv de 

uitvoeringsondersteuning bij de opgaven fysiek domein) vraagt om compensatie van het rijk. De 

VNG vraagt de ALV dat als deze compensatie later komt dan voorzien, de VNG de ruimte krijgt 

middels een overbruggingsplan om deze ondersteuning te blijven bieden. 

 

De middelen voor het fonds GGU komen van gemeenten, en deels direct vanuit het 

gemeentefonds. Aan gemeenten wordt een bijdrage gevraagd van € 2.825   per inwoner voor dit 

fonds. De begroting heeft een omvang van € 49.366.000. Als de ALV kiest voor de uitvoering van 

deze proposities, dan stijgt de totale begroting naar € 54. 886.000 en wordt de bijdrage van 

gemeenten € 3,141 per inwoner voor de GGU.   

 

Resultaat: kadernota GGU aangenomen 99.91 %; nieuwe investeringen, aangenomen met 97, 97 

%. GM: ingestemd. 

 

10. Inzet VNG mbt kabinetsformatie en motie Zoetermeer  

De VNG heeft in de voorafgaande ALV reeds aangegeven wat de inzet bij de kabinetsformatie zal 

zijn. De vergadering heeft hiermee toen ingestemd. Daarbij is de financiële krapte van gemeente 

een hoofdpunt. De VNG geeft aan geen afspraken met het rijk te willen maken, als gemeenten het 

budget ontberen voor de uitvoering van plannen vanuit het rijk. Daarnaast is een hoofdpunt van de 
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VNG het gelijkwaardig optrekken van rijk, provincie en gemeenten om de grote opgaven van het 

land tegemoet te treden.     

De motie Zoetermeer roept op geen afspraak met het rijk te maken, als het rijk onvoldoende 

middelen reserveert voor taken van gemeenten. De VNG adviseert positief omdat dit past bij de 

overeengekomen inzet van de VNG bij de kabinetsformatie (zie boven).   

Resultaat: VNG inzet & motie Zoetermeer: aangenomen met 97,55 %. GM: ingestemd.  

 

11. Landelijk coördinatie begeleiding nieuwkomers met een zintuiglijke beperking  

Per 1 januari 2021 treed de wet inburgering in werking. Deze wet geeft gemeenten de regierol bij 

inburgering, ook als het gaat om mensen met een zintuiglijk beperking. Gegeven het 

specialistische karakter hiervan, is het van belang dat hiervoor een goede contractbasis ligt. De 

VNG vraagt van de Algemene ledenvergadering (ALV) een mandaat om voor alle gemeenten een 

raamovereenkomst af te sluiten met aanbieders voor deze functie, om een passend aanbod voor 

deze groep te kunnen waarborgen.  

Resultaat: aangenomen met 98,48 %. GM heeft ingestemd.  

 

 

Moties  
 

1. Motie Velsen e.a. Nu als één overheid aan de slag met ruimtelijke inpassing energietransitie in 

de ondergrond  

Velsen e.a. constateren dat juist zij te maken krijgen met opgaven in de ondergrond als gemeenten 

die ook behoeften van industrie moeten accommoderen. Het rijk legt opgaven rond 

energiestrategie bij gemeenten neer. Gemeenten hebben baat bij een samenhangende invoering, 

juist in gebieden waar er extra opgaven zijn tgv van de aanwezige industrie. Velsen e.a. pleiten 

voor een gezamenlijk optrekken met het oog op samenhang, taken en middelen.  

Resultaat: aangenomen met 97,96 %. Gooise Meer: voor. 

 

2. Motie Boxmeer e.a. Bezwaarschriften WOZ via no-cure-not-pay kosten de gemeenten veel tijd 

en geld  

Ook binnen Gooise Meren zien wij de afgelopen jaren een stijging van de bezwaarschiften die 

middels de zogenoemde no-cure-no-pay bureaus worden ingediend.  Dit heeft tot gevolg dat het 

de Gemeente Gooise Meren ook elk jaar meer tijd en geld kost. De verwachting is dat deze kosten 

de komende jaren nog verder zullen stijgen. 

Resultaat: aangenomen met 97,63 %. GM: voor. 

 

3. Motie Hilversum Stop met sturen aan de achterkant 

De motie roept de VNG zich in te zetten voor een uitbreiding van de verantwoordelijkheid bij 

producenten als het gaat om materiaalgebruik en verpakkingen, waardoor het apart inzamelen en 

scheiden  minder nadruk behoeft en gemeenten hier wat betreft kosten beter uitkomen. 

(Voorkomen is beter dan genezen.) 

Resultaat: aangenomen met 98,46 %. GM: voor 

    



 

 

 

 

Pagina 4 van 5 
 

 
 
Brinklaan 35 | Postbus 6000, 1400 HA  Bussum | 035 207 0000 | gooisemeren.nl 

4. Motie Gooise Meren en Blaricum: Stel circulariteit centraal, niet de inzameling van PMD  

Deze motie is ingediend namens ons college, op verzoek van de Raad van Gooise Meren en is mede 

ingediend dor Blaricum. Het preadvies van de VNG is negatief. Dat zit hem met name in het feit dat 

de VNG het beleid van afvalscheiding (nog) niet openlijk los wil laten ter faveure van het prioriteren 

van circulariteit, terwijl ze het belang van dit laatste niet willen ontkennen. Instemmen met de 

motie is in lijn die in onze regio met het afvalbeleid wordt ingezet en staat ook niet haaks op het 

belang van (zinvol gebleken) scheiden van afval.  

Resultaat: verworpen met 90,31 %. GM: voor. 

 

5. Motie Moerdijk: Betrouwbaarheid datum inwerkingtreding en compensatie kosten uitstel 

Omgevingswet  

Door het doorschuiven van de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt de periode van 

oefenen steeds langer, maar dit moet naast het gewone werk. Het (nog) niet kunnen werken met 

het DSO zorgt ervoor dat de werkprocessen en het samenwerken volgens de nieuwe standaarden 

nog niet goed geoefend kunnen worden. 

Resultaat: aangenomen met 99,35 %. GM: voor.  

 

6. Motie Leusden: Geen (duurzaamheids-)doelen bereiken met dwangarbeid of kinderarbeid  

Resultaat: aangenomen met 100%. 

 

7. Motie Zoetermeer: zonder geld geen gemeenten  

Zie agendapunt 10.  

 

8. Motie Schouwen – Duiveland, Goeree-Overflakkee: blijf energie uit water stimuleren  

De rijksoverheid is voornemens de financiering voor energieopwekking uit water te stoppen. 

Hierdoor zijn marktpartijen minder geneigd hierin te investeren, waardoor de potenties van een 

belangrijke energiebron onbenut blijven. 

Resultaat: aangenomen met 99,09 %. GM: voor. 

 

9. Motie Rotterdam: Lachgas in de APV 

Rotterdam pleit ervoor lachgas in een specifiek artikel in de APV op te nemen. Daarmee, zo meent 

R’dam, zal de aanpak van het gebruik van lachgas in de publieke ruimte effectiever kunnen worden 

aangepakt. 

Resultaat: aangenomen met 53, 08 %. GM: tegen. 

 

10. Motie Krimpenerwaard: verwerking arbitrage uitspraak jeugd in meerjarenbegroting 

Krimpenerwaard vraagt de VNG om bij het rijk ervoor de pleiten dat de uitspraken van 

arbritragecommissie Zwol aangaande jeugd meerjarig in de begroting van gemeenten verwerkt 

worden.  

Resultaat: aangenomen met 97,63 %. GM: voor. 

 

11. Motie Hengelo: doorbraak forceren voor het bevorderen van kansengelijkheid, leefbaarheid e 

veiligheid in onze gemeenten 
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Hengelo pleit voor een integrale landelijk aanpak inclusief financiën voor deze vraagstukken.  

Resultaat: aangenomen met 98,07 %. GM: voor 

 

12. Motie Wierden & Losser: voorkomen van massale afkeur van verpakkingsmateriaal 

Wierden & Losser constateren dat de minimumnorm voor kwaliteit van het PMD afval vaak niet 

wordt gehaald. Dit leidt tot afkeuring en verbranding en geen vergoeding voor de gemeente. 

Wierden & Losser pleiten voor een nieuw beoordelingsprotocol en een consumenteninformatie op 

het verpakkingsmateriaal dat duidelijk aangeeft tot welke afvalstroom de verpakking behoort.  

Resultaat: aangehouden op advies van de VNG met 88,49 %. GM: aanhouden 

 

 

4. Consequenties 

De VNG zal de aangenomen  besluiten en moties uitvoeren en de gemeenten op de hoogte 

houden. 

 

 

5. Vervolg 

De VNG houdt op 28 en 29 juni het jaarcongres. Ditmaal in Westfriesland.  

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Gooise Meren, 

 

 

 

 

M. Voorhorst  
Gemeentesecretaris 

 

 

 

 

drs. H.M.W. ter Heegde 
Burgemeester 

 


