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Samenvatting 

Hierbij ontvangt u de volgende nagekomen stukken voor de Buitengewone ALV van 12 februari: 

- Ingediende moties en preadviezen daarbij van het VNG bestuur (ter besluitvorming) 

- Het voorstel van het VNG bestuur “Kwijtschelding gemeentelijke vorderingen gedupeerde 

ouders kinderopvangtoeslagaffaire” (ter besluitvorming) 

- De concepttekst voor een Wet op het Decentraal Bestuur (WDB) (ter informatie) 

- Het pamflet ‘Krachtig groen herstel van Nederland’ met de gezamenlijke agenda van de 

koepels IPO, UvW en VNG richting de kabinetsformatie (ter informatie).  

 

Aan het proces rond de herijking van het gemeentefonds zullen wij aandacht besteden bij het 

agendapunt “Verantwoording bestuur over uitvoering moties”, waaronder ook de verantwoording 

over een aantal moties uit de ALV van 25 september jl. over de herijking van het gemeentefonds.  

 

Voor de goede orde wijzen wij erop dat alle gemeentesecretarissen inmiddels een code hebben 

ontvangen, waarmee de vertegenwoordiger van de gemeente de stemmen uit kan brengen en 

gebruik kan maken van de chatfunctie. Wij hebben de gemeentesecretarissen gevraagd om deze 

code door te sturen aan de beoogde vertegenwoordiger van de gemeente. Mocht u hierover vragen 

hebben dan kunt u die stellen via vngconnectcongressen@vng.nl 

 

Indien nodig zullen wij nagekomen moties of andere actuele zaken die van belang zijn voor de 

Buitengewone ALV volgende week nog aan u toezenden.  
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  Datum 

5 februari 2021 

Kenmerk 

COS/U202100085 

Lbr. 21/011 

Telefoon 

070 3738393 

Bijlage(n) 

8 

 

  

   

Onderwerp 

Nazending voor Buitengewone ALV 12 februari 2021 

  

 

https://www.vng.nl/
mailto:info@vng.nl
mailto:vngconnectcongressen@vng.nl


 

U202100085 PROD  
 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

Nassaulaan 12 Den Haag | Postbus 30435 | 2500 GK Den Haag 

070 - 373 83 93 | info@vng.nl 

Geacht college en gemeenteraad, 

 

Hierbij ontvangt u de volgende nagekomen stukken voor de Buitengewone ALV van 12 februari: 

- Ingediende moties en preadviezen daarbij van het VNG bestuur (ter besluitvorming) 

- Het voorstel van het VNG bestuur “Kwijtschelding gemeentelijke vorderingen gedupeerde 

ouders kinderopvangtoeslagaffaire” (ter besluitvorming) 

- De concepttekst voor een Wet op het Decentraal Bestuur (WDB) (ter informatie) 

- Het pamflet ‘Krachtig groen herstel van Nederland’ met de gezamenlijke agenda van de 

koepels IPO, UvW en VNG richting de kabinetsformatie (ter informatie). 

 

Aan het proces rond de herijking van het gemeentefonds zullen wij aandacht besteden bij het 

agendapunt “Verantwoording bestuur over uitvoering moties”, waaronder ook de verantwoording 

over een aantal moties uit de ALV van 25 september jl. over de herijking van het gemeentefonds.  

 

Voor de goede orde wijzen wij erop dat alle gemeentesecretarissen inmiddels een code hebben 

ontvangen, waarmee de vertegenwoordiger van de gemeente de stemmen uit kan brengen en 

gebruik kan maken van de chatfunctie. Wij hebben de gemeentesecretarissen gevraagd om deze 

code door te sturen aan de beoogde vertegenwoordiger van de gemeente. Mocht u hierover vragen 

hebben dan kunt u die stellen via vngconnectcongressen@vng.nl 

 

Indien nodig zullen wij nagekomen moties of andere actuele zaken die van belang zijn voor de 

Buitengewone ALV volgende week nog aan u toezenden.  

 

In deze ledenbrief geven wij een korte toelichting op de verschillende nagekomen stukken.  

Deze stukken vindt u op: https://vng.nl/artikelen/agenda-en-stukken-alv-2021 

 

Aan de leden 
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Ingediende moties en preadviezen VNG bestuur (ter besluitvorming) 

De volgende moties zijn ingediend en het VNG bestuur heeft hierbij een preadvies vastgesteld:  

 

1. Motie “Regie op de Warmtetransitie” van de gemeente Deventer c.s. 

Preadvies bestuur: overnemen.                           

2. Motie “Vergroting gemeentefonds” van de gemeente Krimpenerwaard c.s.  

Preadvies bestuur: overnemen.  

3. Motie “Gemeenten-in-nood-fonds” van de gemeente Zoetermeer (Raden in Verzet) 

Preadvies bestuur: ontraden. 

4. Motie “Financiële randvoorwaarden Klimaatakkoord II” van de gemeente Assen 

Preadvies bestuur: overnemen.  

5. Motie “Verlengde onderwijstijd voor jongeren” van de gemeente Lelystad 

Preadvies bestuur: overnemen. 

 

Bestuursvoorstel “Kwijtschelding gemeentelijke vorderingen gedupeerde ouders toeslagenaffaire” 

(ter besluitvorming) 

De VNG heeft eerder aangekondigd om met een voorstel aan de leden te komen voor 

kwijtschelding van gemeentelijke vorderingen aan gedupeerden in de toeslagenaffaire. Hiervoor 

ontvangt u bijgaand een voorstel voor de wijze van kwijtschelding en financiële compensatie van 

gemeenten.  

 

Concepttekst voor een Wet op het Decentraal Bestuur (WDB) (ter informatie) 

 

Waarom deze nieuwe wet? 

De overheden staan gezamenlijk voor grote maatschappelijke opgaven. In de praktijk kiezen 

ministeries in hun beleid richting de decentrale overheden vaak voor eigen arrangementen van 

taken, uitvoering en geld. De overdracht van taken (bijvoorbeeld jeugdzorg) zonder de benodigde 

middelen heeft ervoor gezorgd dat bij veel gemeenten het water aan de lippen staat. Gemeentelijke 

voorzieningen verschralen en gemeenten kunnen hun inwoners niet goed meer bedienen. Om deze 

problemen aan te pakken en de autonomie van gemeenten te versterken werkt de VNG aan een 

wet om de interbestuurlijke verhoudingen beter in balans te brengen en te houden.  

 

Wat is er nodig? 

Om medebewindstaken in balans te laten zijn met de uitvoering en de beschikbare financiële 

middelen is een wettelijke rol voor de minister van BZK nodig: 

• De minister van BZK krijgt een Rijksbrede verantwoordelijkheid voor de inrichting van het 

openbaar bestuur; 

• De minister van BZK toetst nieuwe voorstellen van vakministers op evenwicht tussen taken, 

financiering en uitvoerbaarheid; 

• Bij verschil van inzicht komt er een vorm van onafhankelijk advies. 

 

Hoe nu verder?  

Met het wetsvoorstel willen we komen tot een sterkere autonomie voor decentrale overheden in 

combinatie met een betere financiële positie en een betere uitvoerbaarheid bij medebewindstaken. 

Op die manier kunnen decentrale overheden evenwichtige voorzieningen voor inwoners, bedrijven 

en instellingen creëren zonder dat opnieuw financiële tekorten gaan ontstaan. Inmiddels hebben 
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VNG-commissies en veel partijen buiten de VNG hun bijdrage aan dit wetsvoorstel geleverd. Dit 

laat zien dat veel anderen zich verantwoordelijk voelen voor een nog beter openbaar bestuur.  

Na de ALV van 12 februari blijft het wetsvoorstel richting de kabinetsformatie een dynamisch 

document. Het vraagstuk van de regionalisering wordt binnen de VNG nog verder uitgewerkt. 

 

Gezamenlijk pamflet Interprovinciaal Overleg (IPO), Unie van Waterschappen (UvW) en VNG 

De drie koepels werken, net als in 2017, aan een gezamenlijke agenda richting de kabinetsformatie. 

Deze agenda bevat de thema’s waar gemeenten, provincies en waterschappen gezamenlijk voor 

aan de lat staan: wonen en leefomgeving, klimaat en energie, regionale economie (sterker de crisis 

uit) en digitalisering. Uiteraard moet daarbij aan de verschillende randvoorwaarden worden voldaan.  

Hierbij ontvangt u het pamflet ‘Krachtig groen herstel van Nederland’ waarin deze agenda 

kernachtig is verwoord. 

 

Tot slot 

Wij beseffen dat deze voorstellen u pas kort voor de Buitengewone ALV bereiken en zijn u bij 

voorbaat dankbaar voor uw inspanningen om de standpuntenbepaling in uw gemeente voor te 

bereiden.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 

L.K. Geluk 

Algemeen directeur

 


