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Geachte raadsleden,

De stukken voor de Algemene LedenVergadering (ALV) van de vereniging
Nederlandse Gemeenten (vNG) zijn op 9 mei ontvangen en door uw griffie
toegevoegd aan de lijst van ingekomen stukken voor de gemeenteraad.
In de vergadering van het presidium dd. 7 mei 2019 werd afgesproken dat de wijze
waarop de burgemeester namens de gemeente zal stemmen tijdens deze ALV,
evenals vorig jaar, ter informatie zal worden toegestuurd aan de raadsleden. Met
deze raadsinformatiebrief wil het college deze afspraak gestand doen.

Zoals eerder aangegeven door de burgemeester tijdens de oordeelsvormende
bijeenkomst dd. 2t mei is ambtelijk, in overleg met uw griffier, bekeken of
voorstellen op de agenda van de ALV direct de bevoegdheid van de raad of het college
betreffen. De constatering was dat alle voorstellen vallen onder de uitvoerende
verantwoordelijkheid van het college. Er is bij geen van de voorstellen sprake van
principiële keuzes of afwijking van bestaand beleid en/ of bijzondere ophoging van
budgetten, anders dan door de raad begroot. Bij volgende ALV'en zal deze toets
wederom plaatsvinden, met de bedoeling de raad, waar dat aan de orde is, in positie
te brengen,
Agendapunten voor de ALV VNG op woensdag 5 juni 20t9, van 11,00 tot 12.30 uur,
in de Midden Nederland Hallen te Barneveld, met bijbehorende voorgenomen wijze
van stemming:

2, Benoeming van de notulencommissie ALV 5 juni
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Instemmen
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3. Vaststelling notulen Buitengewone ALV 30 november 20lg
Instemmen

4. Mededeling: oprichting werkgeversorganisatie gemeenschappelijke
regelingen
Kennisnemen van deze mededeling.

5a. Jaarverslag 2018
- Bestuurlijk Jaarverslag
- Financieel Jaarverslag
- Inhoudelijke verantwoording over Fonds GGU
Instemmen

5b. Contributievoorstel
Tijdens de ALV 2018 hebben de leden ingestemd met de uitgangspunten voor een
meerjarige ontwikkeling van de contributie op basis van twee uitgangspunten, te
weten de compensatie voor loon- en prijsontwikkelingen o.b.v. CPB-indexcijfers en
l,Oo/o jaarlijkse stijging voor de groei naar volledige dekking van de kosten van de
kernorganisatie. De compensatie voor loon- en prijsontwikkeling bedraagt voor 2O2e
2,2o/o. De totale voorgestelde stijging bedraagt voor 2020 dus 3,2o/o
Voor de gemeente Waalre betekent dit een lastenverzwaring van ca. € 1.000 voor
2020.In de begroting 2020 zal met deze stijging rekening moeten worden gehouden.
Instemmen

6. Verenigingsstrategie'Gemeenten 2024'
Met dit stuk wil de VNG agenderen, prioriteren en richting geven aan hoe de
vereniging werkt. Daarnaast wordt het beschouwd als de VNG kadernota 2020. Op
dit moment zijn er dus nog geen concretere acties en voorstellen, die volgen later.
Instemmen

7.

Meerjarenprogramma Gezamenlijke Gemeentelijke uitvoering (GGU)

2íJ20-2ÍJ24
2O17 heeft de ALV een fonds GGU ingericht, waaruit gezamenlijke activiteiten
betaald kunnen worden en een taskforce Samen organiseren gestart. Op basís van
het nu voorliggende meerjarenprogramma zal de VNG een jaarplan 2020 en een
meerjarenbegroting GGU uitwerken, die tijdens de buitengewone ALV in november
2019 ter info worden voorgelegd.
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Instemmen, Dit betreft namelijk zaken die wij zelfstandig niet op kunnen pakken en
wel in samenwerking moeten doen.
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8. Standaard Verwerkingsovereenkomst
Instemmen

9. Voortgang IBP
Kennisnemen van de voortgang

loa. Motie Buitengewone ALV inzake structurele afspraken sociaal domein
(jeugd)
Kennisnemen van de stand van zaken rondom deze motie.

lob. Afdoening overige moties
- Advies ROB BUIG
- Toekomstbestend g zorgsysteem
- Landelijke gemeente lobby tegen plastic
Kennisnemen van afdoening bovenstaande motie
i

11. Landelijke inkoop jeugd en Wmo zintuigelijk gehandicapten
Instemmen, het betreft zeer specialistische jeugdhulp, die zelden voorkomt,
12. Klimaatakkoord
Kennisnemen van de stand van zaken op dit onderwerp. VNG toont een goede inzet
richting het rijk,
N.B.:
De gemeente Veldhoven heeft op dit punt een motie voorbereid over zonnepanelen
op daken. Met alle VNG-stukken is deze motie dinsdag 28 mei 2019 in het College
behandeld. Op ons verzoek zijn wij inmiddels toegevoegd als ondersteunende
gemeente.

De schriftelijke vragen van de D66-fractie van 28 mei 2Ol9 hebben onze
standpuntbepaling gekruist. Beantwoording van deze vragen zal binnen de daarvoor
geldende termijnen plaatsvinden.
Instemmen met de motie.

13. Invulling vacatures VNG-bestuur en commissies
Instemmen met de voorliggende voorstellen en kennisnemen van de procedure
voorafgaand aan de ALV van 5 juni 2019.
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14. Statutenwijziging VNG
Instemmen

15. Rondvraag/WVTTK

Wij hopen u hiermee voldoende te informeren.
Hoogachtend,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,
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