Motie
Onderwerp motie:

Toetsing VNG besluit Raamovereenkomst Verpakkingen

Vergaderdatum:

22 januari 2020

Agendapunt (nr en naam):

1.3

Vreemd aan de orde

Status:
ingediend
Ondergenoemd(e) raadslid/ -leden dient/dienen de volgende motie in;
De raad van de gemeente Gooise Meren in vergadering bijeen:
Roept het college op:
Al dan niet in samenwerking met de gemeente Eemnes het besluit van de VNG-ledenvergadering van 29 november te toetsen op
rechtsgeldigheid en voor de korte termijn gerechtelijk opschorting te verzoeken.
En gaat over tot de orde van de dag.
Toelichting1
Constaterende dat:
1. Op 29 november een besluit is genomen door de Buitengewone Algemene Ledenvergadering (BALV) van de VNG over een
aanpassing van de Raamovereenkomst Verpakkingen;
2. De gemeenteraad van Gooise Meren op 9 oktober jl. in ruime meerderheid een motie heeft aangenomen die zich inhoudelijk
richtte tegen genoemd besluit en die opriep het VNG-bestuur te bevragen en zo nodig een motie in te dienen in de BALV;
3. De gemeente Eemnes zich bij de motie van de gemeente Gooise Meren voor de BALV van de VNG had aangesloten;
4. Het bestuur van de VNG de motie van Gooise Meren en Eemnes ontraadde, waarmee de motie geen meerderheid verkreeg;
5. Bij de rondvraag van de BALV een raadslid uit Almelo – onder verwijzing naar de motie van Gooise Meren – aandacht vroeg
voor het de facto buitensluiten van gemeenteraden bij door de VNG, namens Nederlandse gemeenten, genomen besluiten.
Voorts constaterende dat:
6. Op 5 december een bericht verscheen op de nieuws-sectie van de VNG website dat de Staatssecretaris van Financiën het
standpunt had ingenomen dat de inzameling van PMD Btw-plichtig is, en wel met terugwerkende kracht (naheffing);
7. Blijkens de brief van de Staatssecretaris het bericht op 14 november bij de VNG was binnengekomen, twee weken voor de
BALV, maar dat de VNG de informatie niet met gemeenten heeft gedeeld, niet vóór en ook niet tijdens de vergadering;
8. Met de bekendmaking op 5 december, een week ná de BALV, aangenomen moet worden dat de informatie bewust werd
achtergehouden met het oog op een soepele besluitvorming op het VNG-voorstel;
9. De achtergehouden informatie inhoudt dat de vergoeding voor gemeenten van €261 per ton voor inzameling van PMD
(waarvan op zich al onduidelijk is of deze kostendekkend is) met nog eens 21% vermindert naar €206, met gevolgen voor de
gemeentelijke financiën, en mogelijk ook de Afvalstoffenheffing.
Tot slot constaterende dat:
10. De media vorige week berichtten dat de Afvalstoffenheffing in de 40 grootste gemeenten significant (gemiddeld 5.9%) stijgt,
waar juist een daling verwacht mocht worden vanwege toenemende afvalscheiding en – geclaimde - recycling;
11. Die stijging samenvalt met de grootschalige invoering van PMD-broninzameling in de afgelopen jaren, terwijl onderzoeken
ook aangeven dat de kwaliteit van gescheiden afval daalt, terwijl de kosten en inspanningen van recycling stijgen.
Overwegende dat:
12. De BALV waarschijnlijk niet, of in ieder geval niet op 29 november, besloten zou hebben over de aanpassing in de vergoeding,
als de informatie over de Btw wél voor de BALV gedeeld zou zijn met de leden, de Nederlandse gemeenten;
13. Een drietal juridisch deskundigen desgevraagd aangeeft dat - gelet op de handelwijze van het VNG-bestuur - het VNG-besluit
zeer kansrijk lijkt vernietigd te worden wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid (2:15 BW);
14. Voor vernietigbaarheid geldt dat deze ingeroepen moet worden, m.a.w.: er moet een initiatief zijn om het besluit te toetsen;
15. De kosten voor toetsing geschat worden op rond de €10.000, terwijl een – forfaitaire – kostenveroordeling mogelijk is;
16. De gemeenteraad zich tegen het voorstel uitsprak, en dat de onder punt 8 genoemde tekortkoming reden kan vormen voor
de rechter het besluit op te schorten en te vernietigen, hetgeen ruimte biedt voor een nieuw voorstel of besluit;
17. Toetsing een logisch vervolg is op de eerdere uitspraak van de gemeenteraad tegen het VNG-voorstel, en in lijn met de
beantwoording door het college van de vragen naar de handelwijze van de VNG op 11 december jl.
Naam raadslid/-leden (fractienaam)
Hugo Bellaart, VVD

