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Nazending ALV 29 juni 2022

Geachte leden van college en gemeenteraad,
Eerder hebben wij u met de ledenbrief van 1 juni jl. de agenda met een aantal bijlagen toegezonden
voor onze ALV van 29 juni a.s. In deze nazending ontvangt u hierbij de volgende stukken:
- Overzicht rijksbeleid op het gebied van wonen (ter informatie bij agendapunt 9: Overzicht
rijksbeleid op het gebied van wonen)
- Ingediende moties en preadviezen daarop van het bestuur (te behandelen op basis van de
volgorde van de ALV-agenda).
Volledige vergaderset, inclusief nazending
Het volledige overzicht van alle vergaderstukken, inclusief deze nazending, voor de ALV van 29 juni
a.s. vindt u op de VNG-website.
Ook informeren we u in deze brief over:
- de voorbereiding van een resolutie over de financiële positie van gemeenten vanaf 2026
- de volgorde van behandeling van de moties tijdens de ALV
- het bericht dat de gemeentesecretarissen vandaag ontvangen over stemmen in de ALV
Voorbereiding resolutie over financiële positie gemeenten vanaf 2026
De VNG is al enkele maanden in gesprek met het kabinet over de situatie die door het
coalitieakkoord is ontstaan en die eerder is omschreven als het ‘ravijn’: een reductie van de
gemeentelijke middelen na 2025. In het belang van onze inwoners moeten gemeenten kunnen
investeren in de grote maatschappelijke opgaven die nu spelen. We zien dat het gemeentefonds tot
en met 2025 sterk groeit (de ‘koek wordt groter’), maar dat er voor de periode daarna sprake is van
grote onzekerheid en een dreiging van een terugloop van gemeentelijke middelen. Het gesprek met
het kabinet heeft nog niet tot een doorbraak geleid.
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Het is duidelijk dat het ‘ravijn’ zorgt dat investeringen die met een langere termijn worden
aangegaan niet gedekt kunnen worden en gemeenten daarom niet kunnen doen wat
maatschappelijk wel nodig is. Dat gaat direct ten koste van inwoners, bedrijven en het
maatschappelijk middenveld. Om dit te voorkomen zijn we sinds de beëdiging van het kabinet in
gesprek over de structurele financiële situatie van gemeenten. We doen daarin een dringend
beroep aan het kabinet om gemeenten in staat te stellen hun rol te spelen.
Tot nu toe hebben die gesprekken niet tot een bevredigend resultaat geleid. Daarom heeft het
bestuur een resolutie over de inzet richting kabinet voorbereid voor de ALV. In die resolutie
benadrukken we het belang van structurele financiering en benoemen we de gevolgen als dat niet
geregeld wordt.
In het op woensdag 22 juni geplande Bestuurlijk Overleg Financiële verhoudingen (BOFv) met de
fondsbeheerders (minister Bruins Slot en staatssecretaris Van Rij) hadden wij nogmaals indringend
onze inzet over het voetlicht willen brengen. Inmiddels is dit BOFv echter afgezegd. Als er niet op
korte termijn een nieuwe datum voor het BOFv komt, zullen wij u komende woensdag een resolutie
toesturen.
We realiseren ons dat er voor u richting onze ALV van 29 juni een zeer beperkte tijd resteert om
deze resolutie in uw gemeente te bespreken. Gelet op het precaire karakter van datgene wat in de
resolutie aan de orde zal komen, willen wij echter indien mogelijk het overleg met het kabinet in het
BOFv afwachten zodat we de uitkomsten van het overleg in de resolutie kunnen verwerken.
Volgorde behandeling moties
De verschillende moties worden behandeld bij het betreffende agendapunt. Dat leidt tot
behandeling in deze volgorde:
6. Voorstellen inzet en financiën VNG 2023
- Motie Barendrecht “Vermindering beleggingsportefeuille VNG”.
8. Bestuurlijke afspraken klimaat en energie
- Motie Veldhoven: “Plan van aanpak capaciteit schaarste elektriciteitsnetwerk”
- Motie Zwijndrecht “Programmeerbare financiering energietransitie”
- Motie Terneuzen “Uitvoerbaarheid op het gebied van de transities van klimaat, energie, stikstof
en wonen”.
9. Overzicht rijksbeleid op het gebied van wonen
- Motie Sluis: “Hulp bij bijdrage versnelling woningbouw”
- Motie Gemeenten Achterhoek: “Concrete planning verbetertraject Digitaal Stelsel
Omgevingswet (DSO) na invoering van de wet en realistische communicatie”
- Motie Moerdijk “Omgevingswet mag (nationale) woningbouwambitie niet vertragen”.
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10. Verantwoording bestuur over uitvoering moties ALV 13 januari 2022 en eerdere
ledenvergaderingen
- Motie Rijswijk: “Meer aandacht voor rol gemeenten bij de totstandkoming en implementatie van
afspraken over uitgebreide producentenverantwoordelijkheid”
- Motie Almere en Tilburg “Een uitvoerbaar en betaalbaar inburgeringsstelsel, anders niet
acceptabel voor gemeenten deel II”
- Motie Utrechtse Heuvelrug “Evaluatie Wet Veiligheidsregio’s”
- Motie Heemstede “Lachgas: nu doorpakken!”
- Motie Wijk bij Duurstede, Heemstede en Noordoostpolder “Structurele aandacht en financiering
voor informatieveiligheid op lokaal niveau”
- Motie Heemstede “Inclusief stemmen voor mensen met een visuele beperking”
- Motie Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk “Verminderen administratieve druk als gevolg
van explosieve groei van het aantal SISA-regelingen”
- Motie Borsele: “Terug naar het oorspronkelijk doel van de Wmo”
- Motie Heemstede: “Versterking wisselwerking gemeenten - de VNG”.
Wij beseffen dat de stukken in deze nazending u pas kort voor de ALV van 29 juni a.s. bereiken en
zijn u bij voorbaat dankbaar voor uw inspanningen om de standpuntbepaling in uw gemeente voor
te bereiden. Mochten er nog nieuwe moties worden ingediend, dan zullen wij u die zo spoedig
mogelijk toezenden.
Bericht aan de gemeentesecretarissen over stemmen in de ALV
Voor de goede orde wijzen we u erop dat alle gemeentesecretarissen vandaag de stemkaart met
unieke barcode ontvangen, waarmee de vertegenwoordiger van de gemeente deel kan nemen aan
de stemmingen in de ALV. Bij deze ALV in De Westfries in Hoorn kunnen alleen fysiek aanwezige
vertegenwoordigers van de gemeenten deelnemen aan de stemmingen.
De ALV is voor belangstellenden die niet aanwezig kunnen zijn ook live volgen via www.vng.nl.
U hoeft zich daarvoor niet aan te melden.
Met vriendelijke groet,
Vereniging van Nederlandse Gemeenten

L.K. Geluk
Algemeen directeur
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