
Memo: Buitengewone algemene ledenvergadering VNG    12-02-2021 
Hierbij een samenvattend overzicht  van de bespreekpunten tijdens de buitengewone algemene 
ledenvergadering van de VNG. De volledige agenda inclusief bijbehorende stukken zijn via de 
volgende link te raadplegen: https://vng.nl/artikelen/agenda-en-stukken-alv-2021  
 
 
Agenda 

1) Opening 
2) Benoeming notulencommissie Buitengewone ALV 12 februari 2021 
3) Vaststelling notulen ALV 25 september 2020 
4) VNG Agenda, Begroting en Jaarplan GGU: 

a. VNG Agenda 2021 en Begroting 2021 (incl. herijking Verenigingsstrategie 2024) 
b. Jaarplan GGU 2021 

5) Stand van zaken lopende trajecten: 
a. Onderzoek Jeugd 
b. Uitvoering Klimaatakkoord 

6) Verantwoording uitvoering moties eerdere ALV-en 
Toelichting: Zie bijlage voor een overzicht van de te behandelen moties.  

7) Resolutie VNG-inzet kabinetsformatie 
Toelichting: Er ligt een concept-resolutie van de gemeenten aan het VNG-bestuur voor. Deze 
resolutie richt zicht op het herstel van het bestuurlijk en financieel vertrouwen tussen Rijk en 
gemeenten. De gemeenten verzoeken het VNG-bestuur om de volgende afspraken met het 
nieuwe kabinet te maken: 
1. Tekort sociaal domein aanvullen, opschalingskorting afschaffen; 
2. Taken en middelen in balans brengen; 
3. Herstel de verhoudingen in het huis van Thorbecke (toereikende vergoedingen voor 

nieuwe taken en sterkere positie ministerie BZK bij voorstellen die gemeenten raken); 
4. Als het lekkende dak is gerepareerd kunnen we samen bouwen aan de toekomst (eerst 

goede afspraken over lopende zaken voordat nieuwe ambities worden geformuleerd). 
8) Resolutie Digitale Veiligheid 

Toelichting: De VNG heeft een Agenda Digitale Veiligheid gemeenten 2020-2024 opgesteld. 
De agenda biedt een handvat om in de komende jaren vorm te geven aan de praktische 
uitwerking. Alleen als gemeentelijk bestuurders, raadsleden èn ambtenaren zich bewust zijn 
van hun verantwoordelijkheid voor die digitale veiligheid, kunnen we de opgave die voor ons 
ligt waarmaken. Dat betekent dat geïnvesteerd moet worden in het verhogen van de 
weerbaarheid, dat gemeenten samenwerken bij preventie, in crisissituaties èn in de nasleep 
daarvan. In de kern stelt de voorliggende resolutie het voornoemde voor.  

9) Invoering Landelijk Transitie-arrangement Beschermd Wonen 
Toelichting: Het VNG-bestuur vraagt de ALV om de VNG het mandaat te verlenen om de 
komende vijf jaar (vanaf 1 januari 2022) landelijke raamcontracten beschermd wonen af te 
sluiten onder de in dit voorstel genoemde randvoorwaarden.  

10) Invulling vacatures VNG-bestuur en commissies, Bekendmaking ontbreken tegenkandidaten 
voor VNG-bestuur en -commissie  

11) Rondvraag/WVTTK 
 
 
 
 
 
 
 

https://vng.nl/artikelen/agenda-en-stukken-alv-2021


Bijlage : Overzicht van moties en verantwoording 
Opsomming van moties waarover verantwoording voor wat betreft de uitvoering wordt afgelegd: 
 

1. Moties inzake gemeentefinanciën, inclusief onderzoeken jeugd/abonnementstarief en 
herverdeling gemeentefonds  
Diverse moties gericht op VNG bestuur om het Rijk op te roepen om structureel voldoende 
financiële middelen voor gemeenten beschikbaar te stellen.  
 
Verantwoording:  
De VNG voert op dit moment over verschillende onderwerpen het gesprek met het Rijk, o.a.: 
de herverdeling van het gemeentefonds, het aanbod van gemeenten in de kabinetsformatie, 
de normering van het gemeentefonds, het WMO abonnementstarief en de tekorten bij 
jeugdzorg. In het licht van deze overleggen stelt de VNG voor om de ingediende moties aan 
te houden.  
 

2. Motie “Werkgebied belastingdienst”, Alkmaar  
Motie gericht op de uitbreiding van het werkgebied van de rijksbelastingdienst.  
 
Verantwoording:  
Er is een notitie opgesteld met voorbeelden waar de opstelling van de rijksbelastingdienst 
ten opzichte van gemeente problemen geeft en of de samenwerking beter kan. Deze notitie 
wordt besproken met het ministerie van Financiën. Voorgesteld wordt om de motie aan te 
houden.  
 

3. Motie “Compensatieregeling coronaschade zwembaden”, Leusden  
Motie gericht op het belang van zwembaden en het bieden van compensatieregelingen 

vanuit het Rijk.  

 

Verantwoording:  

Het Rijk heeft meerdere compensatieregelingen gecreëerd. In het licht van deze ontwikkeling 

wordt voorgesteld om de motie aan te houden.  

4. Motie “Bekostiging onderwijshuisvesting”, Noordoostpolder  
Motie gericht op het Rijk om voldoende financiële middelen voor onderwijshuisvesting 
beschikbaar te stellen.  
 
Verantwoording:  
De VNG agendeert dit onderwerp in de aanloop naar het nieuwe kabinet onophoudelijk op 
meerdere tafels bij het Rijk. In het licht hiervan wordt voorgesteld om de motie aan te 
houden.  
 

5. Motie Specifieke uitkering stimulering sport/rijkscompensatie verruimde Btw-vrijstelling 
sport, Lelystad  
Motie gericht op volledige compensatie door het Rijk van het Btw-nadeel dat gemeenten (en 
hun sportbedrijven) leiden door verruiming van de Btw-vrijstelling sport per 1 januari 2019. 
 
Verantwoording:  
Het Rijk heeft middelen beschikbaar gesteld voor compensatie. De VNG stelt voor om de 
motie aan te houden tot de definitieve communicatie over de rijkscompensatie verruimde 
Btw-vrijstelling sport 2019 vanuit het ministerie van VWS bekend is. 

 



6. Motie “Nieuwe inburgeringstelsel”, Almere  
De VNG wordt gevraagd om zich in te zetten voor een uitvoerbaar en betaalbaar 
inburgeringstelsel. 
Verantwoording:  
Op 24 april 2020 zijn er afspraken gemaakt over de financiën van het nieuwe stelsel en de 
regierol van gemeenten. Deze zijn inmiddels verwerkt in de kaderwet die is aangenomen 
door de tweede kamer. Op dit moment vinden er gesprekken plaats over de gevolgen van de 
uitstel van de wet naar januari 2022 voor inburgeraars. Gelet op de actualiteit, waaronder de 
taakstelling huisvesting statushouders volgend jaar, stelt de VNG voor om de motie aan te 
houden. 
 

7. Motie “Handhaving vuurwerkverbod”, Utrechtse Heuvelrug  
De indieners van de motie vragen het VNG-bestuur om in gesprek te gaan met de minister 
voor Milieu en Wonen en de minister van Justitie en Veiligheid over het eenduidig 
implementeren het landelijk verbod op het afsteken door consumenten van knalvuurwerk en 
vuurpijlen. 
 
Verantwoording:  
De VNG heeft in 2020 meerdere malen in bestuurlijk overleg met onder meer de minister van 
Justitie en Veiligheid gesproken over de te nemen maatregelen tegen de overlast en 
excessen van de jaarwisseling. Voorbeelden van besproken onderwerpen zijn: bestuurlijk 
instrumentarium aanpak overlast, handelingskader politie en OM, politie-inzet aan de grens, 
versterking bevoegdheden politie en BOA’s en verhinderen illegale handel. De VNG stelt op 
basis hiervan voor om de motie af te doen.  

 
8. Moties inzake Klimaatakkoord Regionale Energiestrategieën (RES)  

Motie gericht op sterkere steun van het Rijk voor de RES-opgave en een motie gericht op het 
verbreden van de RES-systematiek door ruimte te geven aan meer energieopwekkings-
mogelijkheden, zoals naast wind en zon bijvoorbeeld waterkracht. 
 
Verantwoording:  
Minister heeft toezegging gedaan om zij-aan-zij met de gemeenten te staan in deze opgave. 
Waterkracht kan worden opgenomen in de RES, maar telt niet meer in de doelstelling van 35 
Twh. Motie voor meer energieopwekkingsmogelijikheden blijft onderdeel van VNG-inzet in 
interbestuurlijke gesprekken. VNG stelt voor om moties aan te houden.   

 
9. Motie “Duidelijkheid over Warmtewet en toepassing warmtetransitie”, Deventer  

De motie draagt het VNG-bestuur op te blijven aandringen op intensieve betrokkenheid van 
gemeenten bij de totstandkoming van de nieuwe Warmtewet. 
 
Verantwoording:  
De motie sluit aan bij de gesprekken over de Warmtewet 2.0 zoals deze tussen het Rijk en de 
decentrale overheden worden gevoerd. Voorgesteld wordt om de motie aan te houden.  

 
10. Motie “Garantie op financiële randvoorwaarden nodig om uitvoering door gemeenten over 

de gehele eerste tranche tot 2030 nu te starten”, Zaanstad  
De titel geeft de strekking van de motie weer. 
 
Verantwoording: 
VNG en medeoverheden hebben opdracht gegeven aan ROB (Raad voor het Openbaar 
Bestuur) om de hoogte en financieringsmogelijkheden van uitvoeringslasten te onderzoeken. 



Voorgesteld wordt om de motie aan te houden totdat de uitkomsten van het onderzoek 
bekend zijn.  

 
11. Motie “Budgetneutrale overgang Omgevingswet” Noordoostpolder  

De motie roept het VNG-bestuur op om navraag te doen bij gemeenten naar de kosten van 
de invoering van de Omgevingswet en het uitgangspunt te bevestigen dat de overgang voor 
gemeenten budgetneutraal kan verlopen.  
 
Verantwoording: 
Er is aan de hand van internetconsultatie een integraal financieel beeld opgesteld. 
Gemeenten worden hierover in het 1e kwartaal van 2021 geconsulteerd. Vanaf 2022 zal er 
een monitor operationeel zijn, die de effecten van de Omgevingswet op de gemeentelijke 
financiën meet.  Wanneer uit de monitoring blijkt dat de overgang niet budgetneutraal 
verloopt treedt de VNG in overleg met het Rijk. Op basis van het voorgaande wordt 
voorgesteld om de motie aan te houden.  

 
12. Motie “Budget volgt bodemtaak” Haarlemmermeer 

Bij de gesprekken met het Rijk in te zetten op het beschikbaar stellen van voldoende 
financiële middelen voor de uitvoering van de gedecentraliseerde bodemtaken onder de 
Omgevingswet, waarbij rekening wordt gehouden met de bodemopgaven per gemeenten.  
 
Verantwoording: 
VNG is op dit moment betrokken bij de onderhandelingen over de bodemmiddelen op de 
begroting van I&W. De inzet van de VNG in de onderhandelingen hierover is als volgt: Budget 
volgt opgave. Als er geen vergoeding komt voor de apparaatskosten kunnen we niet tekenen 
voor de reeks van afspraken met I&W over de bredere bodemopgave na 2020. De VNG wil 
daarbij duidelijkheid over de beschikbare middelen voorafgaand aan de voorjaarsnota van 
2021. Voorgesteld wordt om de motie aan te houden.  

 
13. Motie “Aanpak Amerikaanse rivierkreeft”, Langedijk  

Bij het ministerie van LNV voor het einde van het jaar aandringen op deelname in een 
taskforce met de Unie van Waterschappen (UvW), gemeenten en andere betrokken partijen, 
om in gezamenlijkheid met experts te werken aan een bruikbare en implementeerbare 
aanpak van deze destructieve invasieve exoot.  
 
Verantwoording: 
Er zijn een aantal dingen in werking gezet. Op dit moment is de belangrijkste vraag wie de 
regie moet voeren. Met de gemeente Langedijk is afgesproken om in de komende periode 
gezamenlijk op te trekken om te kijken hoe we deze motie het best tot uitvoering kunnen 
brengen. Voorgesteld wordt om de motie aan te houden. 

 
14. Motie “Aanvullende overeenkomst bij Raamovereenkomst Verpakkingen”, Schiedam  

Oproep aan het VNG-bestuur om Schiedam en steden met een vergelijkbare situatie 
(combinatie van bron- en nascheiding van Plastic verpakkingen, Metalen en Drinkpakken) te 
steunen in het vinden van een maatwerkoplossing. 
 
Verantwoording: 
Momenteel wordt gewerkt aan de invulling van de oproep die in de motie werd gedaan. 
Voorstel om motie aan te houden. 
 
 
 



15. Motie “Structurele afspraken Nationale Parken”, Utrechtse Heuvelrug  
De motie roept het VNG-bestuur op om met de minister van LNV, het IPO en 
maatschappelijke partners in overleg te treden met als doel structurele afspraken te maken 
over de aanpak en de financiering voor de lange termijn van de instandhouding en 
doorontwikkeling van de Nationale Parken.  
 
Verantwoording:  
VNG-bestuur heeft onderwerp bij het ministerie van LNV onder de aandacht gebracht. 
Reactie afwachten. Voorgesteld wordt om de motie aan te houden.  


