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Datum

1 juni 2022
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COS/U202200409
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Telefoonnummer

070 373 8393
Bijlage(n)

-

Onderwerp

Uitnodiging ALV 29 juni 2022

Geachte leden van college en gemeenteraad,
Hierbij ontvangt u de agenda en stukken voor de Algemene Leden Vergadering (ALV) van
woensdag 29 juni 2022, 11.30-13.00 uur. Deze ALV maakt deel uit van het tweedaagse VNG
Jaarcongres op 28 en 29 juni 2022 dat voor het eerst sinds lange tijd weer als fysieke ontmoeting
kan worden georganiseerd. Meer informatie over het VNG Congres vindt u op vngjaarcongres.nl
U bent van harte welkom bij deze ALV op IJsbaan de Westfries in Hoorn.
In deze ledenbrief geven wij u een toelichting op:
• De agenda en stukken voor deze ALV (zie de bijlagen op de website voor de volledige
agenda en stukken)
• De besluitvormingsprocedure: indienen van amendementen en moties, de stemprocedure
en de mogelijkheid tot inspreken
U kunt statutair tot uiterlijk donderdag 16 juni a.s. amendementen op voorstellen indienen.
Wij vragen u nadrukkelijk om ook eventuele moties uiterlijk op deze datum in te dienen, zodat het
VNG-bestuur tijdig preadviezen kan vaststellen en de leden hun standpuntbepaling kunnen
voorbereiden. Wij zijn u daarvoor bij voorbaat dankbaar en u kunt voor vragen hierbij altijd contact
opnemen met de VNG-medewerkers.
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Indienen amendementen en moties
-

Amendementen en moties kunt u indienen via e-mail: motiealv@vng.nl
Informatie over de procedure rond indiening en ondertekening vindt u op vng.nl
Moties en amendementen worden behandeld bij het betreffende agendapunt of de
rondvraag.

Agenda en stukken ALV
Agenda
De ALV start om 11.30 uur met de volgende agenda:
Agenda ALV
1.
2.
3.
4.
5.

Opening
Benoeming van de notulencommissie ALV 29 juni 2022 (ter besluitvorming)
Vaststelling notulen ALV 13 januari 2022 (ter besluitvorming)
Mededelingen
Jaarverslag 2021, inclusief Financieel Jaarverslag en inhoudelijke verantwoording
collectieve financiering Gemeentefonds (ter informatie/ter besluitvorming)
6. Voorstellen inzet en financiën VNG 2023 (ter besluitvorming)
a. Contributievoorstel VNG
b. Kadernota 2023 met ambities voor beleidsinzet en inzet op gebied van de GGU
c. De totale GGU begroting 2023 en financiële bijdrage Fonds GGU
d. Toevoegen saldo beklemde gemeentefondsreserve aan algemene reserve
VNG Realisatie
7. Uitwerking Regeerakkoord en de gevolgen voor gemeenten (ter informatie)
8. Bestuurlijke afspraken klimaat en energie (ter besluitvorming)
9. Overzicht rijksbeleid op het gebied van wonen (ter informatie)
10. Verantwoording uitvoering moties ALV 13 januari 2022 en eerdere ledenvergaderingen
(ter besluitvorming)
11. Rondvraag/WVTTK
12. Sluiting

Korte toelichting op de agenda

2. Benoeming van de notulencommissie 29 juni 2022 (ter besluitvorming)
In de ALV ontvangt u een voorstel voor de nieuwe notulencommissie.
3. Notulen ALV 13 januari 2022 (ter besluitvorming)
De notulen van de ALV van 13 januari 2022 geven volgens de toenmalige
notulencommissie een goede weergave van hetgeen daar is besproken.
4. Mededelingen (op basis van actualiteit)
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5. Jaarverslag 2021, inclusief Financieel Jaarverslag en inhoudelijke verantwoording
collectieve financiering Gemeentefonds (ter informatie/besluitvorming)
Het bestuur legt het Bestuurlijk Jaarverslag 2021 ter informatie aan u voor en vraagt u het
Financieel Jaarverslag 2021 vast te stellen en het bestuur décharge te verlenen.
6. Voorstellen inzet en financiën VNG 2023 (ter besluitvorming)
Vooraf: één VNG Kadernota 2023
Voor 2023 wordt een gezamenlijke kadernota gepresenteerd voor de hele VNG op basis
van de maatschappelijke opgaven waar gemeenten voor staan. Deze VNG Kadernota 2023
geeft inzage in de jaardoelen en -resultaten van de VNG. Door beleid en uitvoering te
combineren in één plan ontstaat er voor gemeenten een overzichtelijk geheel van alle
activiteiten. Omwille van de overzichtelijkheid dienen we rekening te houden met de
verschillen in governance die samenhangen met 3 financieringsstromen, te weten de VNGcontributie, het Fonds GGU en subsidies. De beleidsinzet wordt primair vanuit de VNGcontributie gefinancierd, en wordt door het VNG-bestuur vastgesteld. De GGU-activiteiten
worden primair vanuit het Fonds GGU gefinancierd, en zijn vooraf voorgelegd aan het
College voor Dienstverleningszaken en afgestemd met de Taskforce Samen Organiseren.
Aansluitend stelt het VNG-bestuur deze onderdelen vast. Ten slotte zijn er activiteiten die
op basis van subsidies worden gefinancierd. Deze activiteiten worden na de zomer in het
Jaarplan 2023 uitgewerkt. Voor deze gesubsidieerde activiteiten is er geen aanvullende
besluitvorming noodzakelijk in de ALV.
Van de gelegenheid maken wij gebruik om u het voorstel voor te leggen om het saldo van
de beklemde gemeentefonds reserve van VNG Realisatie (€ 1,89 miljoen) toe te voegen
aan de algemene reserve van VNG Realisatie BV.
Dit alles leidt ertoe dat aan de ALV in totaal 4 voorstellen ter besluitvorming worden voorgelegd.
a) Contributievoorstel VNG
Conform de in de ALV van 2018 vastgestelde meerjarige systematiek stelt het bestuur u
voor om de contributie voor 2023 te indexeren voor de loon- en prijsontwikkeling op basis
van CPB-indexcijfers, aangevuld met 1% voor de ingroei naar volledige dekking van de
kosten van de kernorganisatie van de VNG vanuit de contributie.
b) Kadernota 2023 met daarin de ambities voor de beleidsinzet en inzet op gebied van de
GGU
Het bestuur stelt u voor om in stemmen met de voorgestelde Kadernota 2023.
c) De totale GGU begroting 2023 en financiële bijdrage Fonds GGU
Het bestuur stelt u voor om in te stemmen met de totale GGU begroting 2023 ad €59.838
met daarin de financiële bijdrage aan het Fonds GGU ad €58.636.
d) Toevoegen saldo beklemde gemeentefondsreserve aan algemene reserve VNG Realisatie
(ter besluitvorming)
Het bestuur stelt u voor om het saldo van de beklemde gemeentefonds reserve van VNG
Realisatie (€ 1,89 miljoen) toe te voegen aan de algemene reserve van VNG Realisatie
BV. Deze toevoeging leidt ertoe dat het daarmee vrijgekomen vermogen ook elders binnen
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de VNG-familie worden ingezet voor taken en/of projecten waarvoor op dat moment
dringend (extra) financiering nodig is.
7. Uitwerking Regeerakkoord en de gevolgen voor gemeenten (ter informatie)
Hierbij informeren wij u over de voortgang van de gesprekken met het kabinet en geven we
een toelichting op de Voorjaarsnota van het kabinet. Na de extra vergadering van het VNGbestuur op 17 juni a.s. ontvangt u een actuele stand van zaken.
8. Bestuurlijke afspraken klimaat en energie (ter besluitvorming)
Het bestuur vraagt u in te stemmen met de afspraken die de VNG heeft gemaakt over de
uitvoering van het klimaatakkoord met het rijk, Interprovinciaal Overleg (IPO) en Unie van
waterschappen (UvW). Deze afspraken zijn een logisch vervolg op de eerdere afspraken
gemaakt over dit onderwerp. Zij markeren dat de uitvoering van het beleid vanaf nu steviger
ter hand zal worden genomen. Uitvoering van de maatregelen heeft deels als tijdshorizon
2030, waarbij ook daarna nog grote opgaven resteren. Aangezien langjarig commitment
aan de uitvoering van deze opgaven noodzakelijk is, is het van het grootste belang dat de
financiële positie van gemeenten op langere termijn (na 2025) gezond is. Om zich langjarig
aan de opgave te verbinden stelt de VNG daarom als voorwaarde dat een oplossing wordt
gevonden voor de bredere financiële problematiek voor het jaar 2026 en verder.
9. Overzicht rijksbeleid op het gebied van wonen (ter informatie)
Dit overzicht wordt besproken in de extra bestuursvergadering van 17 juni en daarna naar
de leden gestuurd als nazending.
10. Verantwoording uitvoering moties ALV 13 januari 2022 en eerdere ledenvergaderingen (ter
besluitvorming)
Het bouwwerk aan nieuwe en aangehouden moties is in de afgelopen jaren zeer complex
geworden en veel moties zijn al langere tijd niet geheel actueel qua dictum en
onderbouwing. Door het coalitieakkoord en de mogelijke (deel)afspraken tussen VNG en
het kabinet zullen dictum en onderbouwing van veel aangehouden moties straks nog verder
aan actualiteit en onderbouwing hebben ingeboet. Het bestuur stelt de leden daarom voor
om:
•

in te stemmen met de verantwoording door het bestuur over de uitvoering van alle op
13 januari jl. ingediende en eerder aangehouden moties

•

alle moties af te doen, waarbij alle nog actuele onderdelen van moties onderdeel gaan
uitmaken van de VNG-inzet op de betreffende dossiers.
Gelet op het grote aantal aangehouden moties en nieuwe moties wordt bij de huidige
verantwoording opnieuw op inhoudelijke thema’s geclusterd, om tot een
samenhangend verhaal te komen.

11. Rondvraag/WVTTK
Hier worden ook de moties behandeld die niet aan een ander agendapunt kunnen worden
gekoppeld.
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Besluitvormingsprocedure
Indienen amendementen en moties
Statutair is het mogelijk amendementen in te dienen op aanhangige voorstellen. Amendementen
kunnen tot uiterlijk 9 werkdagen voorafgaand aan de ALV worden ingediend. Dat betekent dat
amendementen uiterlijk donderdag 16 juni a.s. bij het VNG-bureau moeten zijn ingediend.
Vervolgens zullen wij de leden op de hoogte stellen van de ingediende amendementen en de
preadviezen van het bestuur daarbij, zodat zij op basis daarvan de standpuntbepaling binnen de
gemeente kunnen voorbereiden.
Wij vragen u ook om moties uiterlijk donderdag 16 juni a.s. in te dienen. Dat stelt het bestuur in
staat om de leden tijdig te informeren over de motie en het preadvies van het bestuur daarop. Op
basis daarvan kunnen de leden de standpuntbepaling binnen de gemeente voorbereiden. Definitief
ingediende moties worden gepubliceerd op de ALV-pagina op de VNG-site, voor zover beschikbaar
met het preadvies van het bestuur. Voor moties geldt geen formele statutaire uiterlijke termijn voor
indiening.
Indienen amendementen en moties
-

Amendementen en moties kunt u indienen via e-mail: motiealv@vng.nl
Informatie over de procedure rond indiening en ondertekening vindt u op vng.nl
Moties en amendementen worden behandeld bij het betreffende agendapunt of de
rondvraag.

Stemprocedure en mogelijkheid tot inspreken
Stemprocedure
In deze fysieke ALV is sprake van een gewogen stemming, waarbij een vooraf aangewezen
vertegenwoordiger van de gemeente de stemmen uitbrengt. Zoals gebruikelijk bij fysieke
ledenvergaderingen kunnen alleen in de zaal aanwezige vertegenwoordigers van de gemeenten
aan de stemmingen deelnemen.
De procedure voor aanwijzing van de stemgerechtigde vertegenwoordiger van de gemeente en het
deelnemen aan de stemmingen ziet er als volgt uit:
- Per gemeente is er één vertegenwoordiger die is gemachtigd om de stemmen van de
gemeente uit te brengen
- Alle gemeentesecretarissen ontvangen in de week van 13 juni a.s. een
machtigingsformulier voor de vertegenwoordiger van de gemeente. De gemeente kan
worden vertegenwoordigd door een burgemeester, wethouder, secretaris, griffier of
raadslid. Het is aan de gemeente zelf om een vertegenwoordiger aan te wijzen
- De vertegenwoordiger van de gemeente ontvangt op vertoon van het machtigingsformulier
voorafgaand aan de ALV aan de stembalie een stemkastje en stemkaartje (met het aantal
stemmen van de betreffende gemeente). Hiermee kan de vertegenwoordiger aan de
stemmingen deelnemen.
In artikel 10 van de Statuten van de VNG worden regels gesteld voor het uitbrengen van de
stemmen door een lid van de vereniging en voor het aantal stemmen dat door een lid van de
vereniging kan worden uitgebracht.
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De volledige tekst luidt als volgt:
Artikel 10 Stemmen
1. De stemmen van een lid worden ter algemene vergadering uitgebracht door de
vertegenwoordiger van dat lid, bedoeld in artikel 9, lid 1.
2. Elke gemeente die lid is van de Vereniging, brengt door tussenkomst van haar
vertegenwoordiger zoveel stemmen uit als het aantal veelvouden van éénduizend (1.000)
inwoners dat de bevolking van de door haar gerepresenteerde gemeente telt, met dien
verstande dat zij ten minste één en ten hoogste vijfenzeventig (75) stemmen uitbrengt.
3. Maatstaf voor het aantal stemmen van een gemeente is het aantal inwoners dat de
gemeente telde op 1 januari van het voorafgaande jaar volgens de door het Centraal
Bureau voor de Statistiek openbaar gemaakte bevolkingscijfers.
Een voorstel is aangenomen als meer dan de helft van het aantal uitgebrachte stemmen het
voorstel steunt, tenzij statutair een andere meerderheid is voorgeschreven.
Inspreken in de ALV
Alleen fysiek aanwezige deelnemers kunnen in de ALV het woord vragen. Indien u het voornemen
hebt om het woord te voeren, stellen wij het op prijs als u zich vooraf bij het VNG-bureau aanmeldt
en aangeeft wat de strekking van uw betoog is. Dat stelt ons in de gelegenheid om een antwoord
van het bestuur voor te bereiden. U kunt zich aanmelden via e-mail: motiealv@vng.nl. In de ALV
krijgt u dan het woord bij het betreffende agendapunt. Vanzelfsprekend kunt u ook altijd spontaan
het woord vragen in de ALV.
De vergadering wordt live gestreamd zodat iedereen die niet fysiek bij de ALV aanwezig kan zijn de
vergadering toch kan volgen via www.VNG.nl/ALV. Hiervoor is geen toegangscode nodig.
Ik kijk er naar uit om u weer in levende lijve te ontmoeten op het VNG Congres!
Goed u weer te zien.

met vriendelijke groet,
Vereniging van Nederlandse Gemeenten

mr J.H.C. van Zanen,
voorzitter
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