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Samenvatting
In deze ledenbrief informeren wij u over het tweede pakket en het totaaloverzicht van moties voor
de ALV van 25 september met de bijbehorende preadviezen van het VNG-bestuur. Dit in aanvulling
op de ledenbrief van 18 september waarin wij u geïnformeerd hebben over het eerste pakket
definitief ingediende moties met de preadviezen van het VNG-bestuur. Mochten er na verzending
van deze ledenbrief nog moties binnenkomen, dan zullen wij die plaatsen op de ALV-pagina
(https://vng.nl/rubrieken/onderwerpen/vng-jaarcongres-en-algemene-ledenvergadering-alv).
Tevens informeren wij u in deze brief over de wijze waarop wij de moties in de ALV behandelen en
over enkele verzoeken en een omissie met betrekking tot het voorstel voor de verantwoording over
de uitvoering van de moties van eerdere ALV-en.
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Geacht college en gemeenteraad,
In deze ledenbrief informeren wij u over het tweede pakket en het totaaloverzicht van moties voor
de ALV van 25 september met de bijbehorende preadviezen van het VNG-bestuur. Dit in aanvulling
op de ledenbrief van 18 september waarin wij u geïnformeerd hebben over het eerste pakket
definitief ingediende moties met de preadviezen van het VNG-bestuur. Mochten er na verzending
van deze ledenbrief nog moties binnenkomen, dan zullen wij die plaatsen op de ALV-pagina
(https://vng.nl/rubrieken/onderwerpen/vng-jaarcongres-en-algemene-ledenvergadering-alv).
Tevens informeren wij u in deze brief over de wijze waarop wij de moties in de ALV behandelen en
over enkele verzoeken en een omissie met betrekking tot het voorstel voor de verantwoording over
de uitvoering van de moties van eerdere ALV-en.
Totaaloverzicht moties ALV in volgorde van behandeling:
Onderstaand vindt u het totaaloverzicht aan moties stand van zaken 23 september. Dit is inclusief
het eerste pakket waarover wij u in de ledenbrief van 18 september geïnformeerd hebben. De vet
afgedrukte moties zijn nieuw ten opzichte van de ledenbrief van 18 september en vormen het
tweede pakket. De moties zijn opnieuw genummerd in de volgorde waarin ze op de ALV behandeld
worden.
1. Resolutie “Eerlijke financiële verhoudingen!” van de gemeenten Breda, Opsterland en Zeist
e.a. (gemeentelijke netwerken P10, M50, G40 en G4).
Preadvies bestuur: overnemen.
2. Resolutie “Los financiële problemen Jeugd en WMO op in alle gemeenten” van de
gemeente Schagen e.a.
Preadvies bestuur: overnemen. (toelichting: de motie zelf zat in het eerste pakket,
preadvies beschikbaar bij het tweede pakket)
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3. Motie “Gemeenten hebben acuut meer structureel geld nodig”. Raden in verzet. Gemeente
Zoetermeer e.a.
Preadvies bestuur: overnemen.
4. Motie “Herstel de structurele weeffout in de financiering van het Rijk naar
gemeenten“ van de gemeente Enschede
Preadvies bestuur: overnemen.
5. Motie “Tijdelijke financiële ruimte gemeenten” van de gemeente Krimpenerwaard e.a.
Preadvies bestuur overnemen.
6. Motie “Herijking gemeentefonds” van de gemeente Beesel e.a.
Preadvies bestuur: overnemen.
7. Motie “Zorgen over belastingdienst” van de gemeente Alkmaar
Preadvies bestuur: overnemen.
8. Motie “Compensatieregeling voor de zwembaden om faillissementen te voorkomen” van de
gemeente Leusden e.a.
Preadvies bestuur: overnemen.
9. Motie “Bekostiging onderwijshuisvesting” van de gemeente Noordoostpolder e.a.
Preadvies bestuur: overnemen.
10. Motie “Handhaving vuurwerkverbod” van de gemeente Utrechtse Heuvelrug e.a.
Preadvies bestuur: overnemen.
11. Motie “Structurele afspraken Nationale Parken” van de gemeente Utrechtse Heuvelrug e.a.
Preadvies bestuur: overnemen.
12. Motie “Budgetneutrale overgang naar Omgevingswet” van de gemeente
Noordoostpolder e.a.
Preadvies bestuur: overnemen.
13. Motie “Budget volgt bodemtaak” van de gemeente Haarlemmermeer
Preadvies bestuur: overnemen.
14. Motie “Uitbreiding RES energieopwekkingssoorten” van de gemeente Buren
Preadvies bestuur: overnemen.
15. Motie “Aanpak Amerikaanse rivierkreeft” van de gemeente Langedijk e.a.
Preadvies bestuur: overnemen.
Behandeling nieuwe moties bij agendapunt 6 ALV: Verantwoording moties eerdere ALV-en
Behandeling nieuwe moties
De ingediende moties voor de ALV van 25 september worden behandeld bij agendapunt 6 van de
ALV-agenda, aansluitend op de bespreking van de verantwoording over de uitvoering van eerdere
moties. De nieuwe moties worden geclusterd op thema behandeld. Daarbij hanteren wij de
volgorde: gemeentefinanciën, sociaal domein en fysiek domein. Bij iedere motie licht een inspreker
namens de indienende gemeente de motie kort toe. Indien nodig of gewenst komt het bestuur
daarna nog met een korte reactie. Daarna wordt de motie in stemming gebracht.
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Aanpassing voorstel verantwoording over uitvoering moties eerdere ALV-en (agendapunt 6 ALV)
Wij maken hierbij nog graag van de gelegenheid gebruik om u te informeren over een aanpassing
van het voorstel over de verantwoording van de uitvoering van moties van eerdere ALV-en.
•

•

Aanhouden drie moties: Op verzoek van enkele indieners van eerdere moties stelt het VNGbestuur u voor om de volgende drie moties niet als afgedaan te beschouwen, maar aan te
houden:
- Motie “Uitvoerbaar en betaalbaar inburgeringsstelsel” van de gemeente Almere e.a.
- Motie Klimaatakkoord “Garantie op financiële randvoorwaarden nodig” van Zaanstad e.a.
- Motie Klimaatakkoord “Regionale Energiestrategieën” van Amersfoort e.a.
De VNG had reeds aangegeven zich op deze moties te blijven inzetten. Het aanhouden van de
moties betekent dat in de Buitengewone ALV van 27 november a.s. nog een keer expliciet
verantwoording aan de leden wordt afgelegd.
Herstel omissie: In het bestuursvoorstel ontbreekt abusievelijk de verantwoording over de
uitvoering van de aangehouden motie “Stevige structurele afspraken financiën sociaal domein
II” van november 2018. Wel wordt in het bestuursvoorstel verantwoording afgelegd over onder
andere de recentere moties “Interbestuurlijke verhoudingen/ financiën/ IBP” (Groningen c.s.) en
“Structureel begrotingsevenwicht” (Krimpenerwaard) die voor een belangrijk deel betrekking
hebben op dezelfde vraagstukken.
De oproep in de motie “Stevige structurele afspraken financiën sociaal domein II” heeft
overwegend betrekking op acties in de periode 2019-2020 en is inmiddels deels gedateerd.
Gelet op de verantwoording over de hiervoor genoemde recentere moties en op de oproep in
de nieuwe resolutie “Eerlijke financiële verhoudingen!” (G4, G40, P10 en M50), stellen wij u
voor om de oude motie Stevige structurele afspraken financiën sociaal domein II” af te doen. De
nog actuele onderdelen van de oproep in de motie zijn met de verantwoording over de
recentere moties en de behandeling van de nieuwe resolutie voldoende geborgd.

Het bestuur stelt u voor om de genoemde drie moties alsnog aan te houden en de motie “Stevige
structurele afspraken financiën sociaal domein II” van november 2018 als afgedaan te beschouwen.
Met vriendelijke groet,
Vereniging van Nederlandse Gemeenten

L.K. Geluk
Algemeen directeur
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