
College 

 

 
 

 
 

Raadsinformatiebrief 

  

Aan Raad 

Portefeuillehouder L. Franssen 

Onderwerp Verslag Algemene Ledenvergadering VNG 30 september 2020 

Datum 06-10-2020 

 
_________________________________________________________________________________ 
 

Kennisnemen van 
het beknopte verslag  van de Algemene Leden Vergadering 2020 van de Vereniging 
Nederlandse Gemeenten naar aanleiding van de toezegging op 22-09-2020. Voor meer 
informatie, een compilatie van de vergadering en alle bijbehorende stukken verwijs ik u 
naar de website van VNG 
https://vng.nl/rubrieken/onderwerpen/vng-jaarcongres-en-algemene-ledenvergadering-alv 
 
Inleiding 
Jan van Zanen, voorzitter van de VNG en burgemeester van Den Haag, opende de 
vergadering met een inspirerende jaarrede. Vervolgens stelde de nieuwe directeur van 
VNG, de heer Leonard Geluk, zichzelf voor en sprak zijn ambities uit. De opening werd 
afgesloten met een videoboodschap van Minister Ollongren. In alle toespraken stonden de 
financiële tekorten en de consequenties op het voorzieningenniveau van de individuele 
gemeenten centraal.  
 
Informatie 
Algemene deel 
In het algemene deel van de vergadering was er aandacht voor: 

- De benoeming van de notulencommissie.  
- Vaststelling notulen Buitengewone ALV 29 november 2019  
- Vooruitblik Buitengewone ALV 27 november a.s. met aankondiging dat de Kadernota 2021 

wordt meegenomen in de VNG Agenda 2021 
- Bekrachtiging uitslag ledenraadpleging i.v.m. uitgestelde ALV (mei - juni 2020) 
- Aangenomen voorstellen in de ledenraadpleging (met percentages meerderheden): 

o Invulling van vacatures in VNG bestuur en commissies: 100% 
o Financieel jaarverslag 2019 en dechargeverlening bestuur: 100% 
o Contributievoorstel VNG 2021: 62% 
o GGU-voorstellen: Kadernota, jaarlijkse bijdrage 2021 en verruiming GGU met 

activiteiten handhaving & naleving (bijlage: Kadernota GGU): 100% 
o Resolutie “normen opdrachtgeverschap jeugdbescherming-keten”: 99% 
o Voorstel “Onderkant arbeidsmarkt” als follow-up eerdere resolutie): 99% 

- Uitvoering moties eerdere ALV-en  

https://vng.nl/rubrieken/onderwerpen/vng-jaarcongres-en-algemene-ledenvergadering-alv
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- Actualisering en verduidelijking VNG Statuten 
 
 
Binnengekomen moties 
Na het algemene deel was het tijd voor de behandeling van de binnengekomen moties. 
Hieronder het overzicht van de samenvatting, moties en bijlagen, en de stemwijze van 
Goirle. 
N.B. alle moties zijn unaniem of met grote meerderheid aangenomen. Meer informatie 
vind je op de website https://vng.nl/rubrieken/onderwerpen/vng-jaarcongres-en-
algemene-ledenvergadering-alv  
 

1a Samenvatting en preadvies motie resolutie eerlijke financiële verhoudingen   

1b Motie en resolutie eerlijke financiële verhoudingen Voor 

2a Samenvatting en preadvies resolutie herverdeling gemeentefonds sociaal 
domein 

 

2b Resolutie Schagen ea eerlijke verdeling gemeentefonds jeugd en Wmo Voor 

3a Samenvatting en preadvies motie Zoetermeer  

3b Motie Zoetermeer van Raden in Verzet - acuut meer structureel geld Voor 

3c Motie Zoetermeer Raden in Verzet overzicht ondersteunende gemeenten Bijlage 

4a Samenvatting en preadvies motie Enschede inzake structurele weeffout 
gemeentefinanciën 

 

4b Motie Enschede herstel de structurele weeffout Voor 

5a Samenvatting en preadvies motie Krimpenerwaard tijdelijke financiële 
ruimte gemeenten 

 

5b Motie Krimpenerwaard tijdelijke ruimte voor gemeenten Voor 

6a Samenvatting en preadvies motie Beesel inzake herijking gemeentefonds  

6b Motie Beesel gemeentefonds Voor 

7a Samenvatting en preadvies motie Alkmaar zorgen over werkgebied 
belastingdienst 

 

7b Motie Alkmaar inzake belastingdienst Geen 
standpun
t 

8a Samenvatting en preadvies motie Leusden over compensatieregeling 
zwembaden 

 

8b Motie Leusden inzake zwembaden Geen 
standpun
t 

9a Samenvatting en preadvies motie NOP over onderwijshuisvesting  

9b Motie NOP Bekostiging Onderwijshuisvesting Voor 

9c Motie NOP bekostiging Onderwijshuisvesting overzicht indieners en 
ondersteuners 

Bijlage 

10a Samenvatting en pre-advies motie Utrechtse Heuvelrug over handhaving  

https://vng.nl/rubrieken/onderwerpen/vng-jaarcongres-en-algemene-ledenvergadering-alv
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vuurwerkverbod 

10b Motie Utrechtse Heuvelrug ea over landelijk vuurwerkverbod Voor 

11a Samenvatting en preadvies motie UH ea nationale parken  

11b Motie UH ea Nationale Parken Voor 

11c Bijlage bij motie UH ea Nationale Parken steunbetuiging Board Van Gogh 
NP 

Bijlage 

12a Samenvatting en preadvies motie NOP Budgetneutrale overgang 
Omgevingswet 

 

12b Motie NOP budgetneutrale overgang Omgevingswet Voor 

12c Motie budgetneutrale overgang omgevingswet lijst met steun gemeenten Bijlage 

13a Samenvatting en preadvies motie Haarlemmermeer - omgevingswet 
bodemtaken 

 

13b Motie Haarlemmermeer Omgevingswet en Bodem Voor 

14a Samenvatting en preadvies motie Buren over RES  

14b Motie Buren uitbreiding RES energieopwekkings-soorten Voor 

15a Samenvatting en preadvies motie Langedijk over rivierkreeften  

15b Motie Langedijk en Heerhugowaard over kreeften Voor 

 
Nagekomen motie 

06c Resolutie Zeeuwse Gemeenten voldoende middelen voor de regio  Voor 

 
Afsluiting 
Na de behandeling van de moties werd de vergadering afgesloten. 
 
Leestips n.a.v. de ALV VNG jaarcongres 
https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/gemeenten-zijn-
tekorten-
spuugzat.14614052.lynkx?tid=TIDP426623X418EF8ACBFAE4FA49820A11A3024A9B1YI5&ut
m_campaign=BB_NB_Dagelijks&utm_medium=email&utm_source=SMG&utm_content=10
80_28-09-2020 
 
https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/vng-voorzitter-van-
zanen-de-grens-is-
bereikt.14617449.lynkx?tid=TIDP426623X418EF8ACBFAE4FA49820A11A3024A9B1YI5&utm
_campaign=BB_NB_Dagelijks&utm_medium=email&utm_source=SMG&utm_content=1080
_28-09-2020 
 
 
 Vervolg 
N.v.t.  
 
 Communicatie 
N.v.t. 

https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/gemeenten-zijn-tekorten-spuugzat.14614052.lynkx?tid=TIDP426623X418EF8ACBFAE4FA49820A11A3024A9B1YI5&utm_campaign=BB_NB_Dagelijks&utm_medium=email&utm_source=SMG&utm_content=1080_28-09-2020
https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/gemeenten-zijn-tekorten-spuugzat.14614052.lynkx?tid=TIDP426623X418EF8ACBFAE4FA49820A11A3024A9B1YI5&utm_campaign=BB_NB_Dagelijks&utm_medium=email&utm_source=SMG&utm_content=1080_28-09-2020
https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/gemeenten-zijn-tekorten-spuugzat.14614052.lynkx?tid=TIDP426623X418EF8ACBFAE4FA49820A11A3024A9B1YI5&utm_campaign=BB_NB_Dagelijks&utm_medium=email&utm_source=SMG&utm_content=1080_28-09-2020
https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/gemeenten-zijn-tekorten-spuugzat.14614052.lynkx?tid=TIDP426623X418EF8ACBFAE4FA49820A11A3024A9B1YI5&utm_campaign=BB_NB_Dagelijks&utm_medium=email&utm_source=SMG&utm_content=1080_28-09-2020
https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/gemeenten-zijn-tekorten-spuugzat.14614052.lynkx?tid=TIDP426623X418EF8ACBFAE4FA49820A11A3024A9B1YI5&utm_campaign=BB_NB_Dagelijks&utm_medium=email&utm_source=SMG&utm_content=1080_28-09-2020
https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/vng-voorzitter-van-zanen-de-grens-is-bereikt.14617449.lynkx?tid=TIDP426623X418EF8ACBFAE4FA49820A11A3024A9B1YI5&utm_campaign=BB_NB_Dagelijks&utm_medium=email&utm_source=SMG&utm_content=1080_28-09-2020
https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/vng-voorzitter-van-zanen-de-grens-is-bereikt.14617449.lynkx?tid=TIDP426623X418EF8ACBFAE4FA49820A11A3024A9B1YI5&utm_campaign=BB_NB_Dagelijks&utm_medium=email&utm_source=SMG&utm_content=1080_28-09-2020
https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/vng-voorzitter-van-zanen-de-grens-is-bereikt.14617449.lynkx?tid=TIDP426623X418EF8ACBFAE4FA49820A11A3024A9B1YI5&utm_campaign=BB_NB_Dagelijks&utm_medium=email&utm_source=SMG&utm_content=1080_28-09-2020
https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/vng-voorzitter-van-zanen-de-grens-is-bereikt.14617449.lynkx?tid=TIDP426623X418EF8ACBFAE4FA49820A11A3024A9B1YI5&utm_campaign=BB_NB_Dagelijks&utm_medium=email&utm_source=SMG&utm_content=1080_28-09-2020
https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/vng-voorzitter-van-zanen-de-grens-is-bereikt.14617449.lynkx?tid=TIDP426623X418EF8ACBFAE4FA49820A11A3024A9B1YI5&utm_campaign=BB_NB_Dagelijks&utm_medium=email&utm_source=SMG&utm_content=1080_28-09-2020
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 Bijlagen 
N.v.t.  
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