
Annotatie VNG jaarcongres        16-07-2021 
Een volledig overzicht van de agenda en bijbehorende documentatie is te vinden op de volgende 
website: https://vng.nl/artikelen/agenda-en-stukken-alv-16-juni-2021. 

 
AGENDA ALV 16 JUNI 2021 

1) Opening 
2) Benoeming van de notulencommissie ALV 16 juni 2021 
3) Vaststelling notulen Buitengewone ALV 12 februari 2021 (pdf) 

Akkoord 
4) Mededelingen 
5) VNG Jaarverslag 2020: 

a. Bestuurlijk Jaarverslag (pdf) 
b. Financieel Jaarverslag (pdf) 

Foutje in het voorwoord waar wordt gesproken over een verlies van 0,16 mln. Er is 
echter sprake van een verlies van 0,016 mln. (€ 16.000). Geen financiële analyse 
t.b.v. annotatie uitgevoerd. 

c. Inhoudelijke verantwoording over Fonds GGU 
6) VNG-voorstellen 2022: 

a. Kadernota VNG 2022 (pdf) 
Bij de VNG agenda 2022 wordt crisisherstel in de inleiding genoemd, maar komt niet 
terug als onderwerp voor de agenda. Indien er zoveel waarde wordt gehecht aan 
crisisherstel, zou ik dit ook expliciet als onderwerp opnemen in de agenda voor 2022. 

b. Contributievoorstel 2022 (pdf) 
Goed voorstel om af te zien van de 1% contributiestijging voor ingroei voor 2022 en 
deze als taakstelling op te nemen. 

7) Kadernota GGU 2022: 
a. Voorstellen voor lopende activiteiten GGU en Kadernota GGU en Voorstellen voor 

nieuwe investeringen (pdf) 
De voorstellen voor nieuwe investeringen liggen op de volgende gebieden: 

o Kwaliteit en rechtmatigheid zorg en jeugd: voorkomen fouten en fraude bij 
uitvoering uitvoerig WMO en Jeugdwet; 

o Publieke gezondheid: infectieziektebestrijding, crisisbeheersing en 
preventieve gezondheidsinfrastructuur; 

o Fysieke leefomgeving: faciliteren uitvoerig geven aan Klimaatakkoord in de 
fysieke leefomgeving. 

 
Bovenstaande onderwerpen zijn relevant voor alle gemeenten en lijken daarmee 
logische keuzes voor nieuwe investeringen.  

b. Kadernota GGU 2022 (pdf) 
Focus in 2022 ligt op:  

o Inclusieve samenleving: We willen de uitvoering in het sociaal domein 
collectief verbeteren op het gebied van WMO, jeugdzorg, schulden-
problematiek, de ketens van werk en inkomen en inburgering. 

o Leefomgeving: We bereiden ons voor op de invoering van de Omgevingswet, 
willen een aantal ambities uit het Klimaatakkoord collectief realiseren en we 
werken aan opgaven op het gebied van bouwen en wonen, bodem en 
ondergrond en milieu. 

o Democratisch besturen: We willen inmenging van de onderwereld in de 
bovenwereld voorkomen door ondermijning collectief tegen te gaan. We 
willen de praktijk van de democratie versterken. 
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o Informatiesamenleving: We ondersteunen maatschappelijke opgaven door 
te investeren in de informatiekundige visie Common Ground. Met dit 
leidende inrichtingsprincipe kunnen we de flexibiliteit en continuïteit van 
onze informatiehuishouding verbeteren. Bovendien  zorgen we voor een 
adaptieve infrastructuur, met oog voor informatieveiligheid en ethiek. 

o Uitvoering: We willen de gemeentelijke dienstverlening verbeteren, we doen 
gezamenlijke aanbestedingen waarmee we efficiencyvoordelen behalen én 
we zorgen dat bij nieuwe  wet- en regelgeving voldoende oog is voor de 
uitvoerbaarheid 

 
Focusgebieden voor 2022 sluiten aan op belangrijke aandachtsgebieden van de 
gemeente Woerden. Het is echter lastig om te beoordelen welke bijdrage GGU in de 
breedte daadwerkelijk levert aan de gemeentelijke activiteiten. Om dit goed te 
kunnen beoordelen zou deze vraag breder in de organisatie moeten worden uitgezet. 

c. Kwaliteit rechtmatigheid en zorg (pdf) 
Akkoord met propositie 

d. Publieke gezondheid (pdf) 
Akkoord met propositie 

e. Fysieke leefomgeving (pdf) 
Akkoord met propositie 

8) Stand van zaken lopende trajecten: 
a. Uitvoering Klimaatakkoord (pdf) 

Voor kennisgeving aangenomen – onderwerp komt terug bij stavaza VNG-inzet in 
kabinetsformatie 

b. Herijking gemeentefonds (pdf) 
Voor kennisgeving aangenomen - procesbeschrijving 

c. Onderzoek jeugd (pdf) 
Voor kennisgeving aangenomen – onderwerp komt terug bij motie ‘Zonder geld geen 
gemeenten’ 

9) Verantwoording VNG bestuur over uitvoering moties eerdere ledenvergaderingen (pdf) 
Voor kennisgeving aangenomen 

10) VNG inzet kabinetsformatie: 
a. Stand van zaken VNG-inzet kabinetsformatie (pdf) 

Voor kennisgeving aangenomen, waarbij steun is voor het volgen van de twee 
sporen:  
1. Financiën op orde;  
2. Interbestuurlijke verhoudingen verbeteren (Wet op het decentraal bestuur). 

b. Motie Zoetermeer “Zonder geld geen gemeenten” (initiatief Raden in Verzet) (pdf) 
Motie overnemen. Motie is in lijn met de inzet van de VNG voor de kabinetsformatie. 
Daarnaast rechtvaardigt de huidige reactie van het (demissarionair) kabinet op het 
oordeel van de arbitragecommissie het opvoeren van de druk richting Rijk om 
voldoende middelen beschikbaar te stellen aan gemeenten. Middelen die hard nodig 
zijn om de gemeentelijke dienstverlening op peil te houden.  

11) Landelijke coördinatie begeleiding nieuwkomers met zintuigelijke beperking (pdf) 
Groep waarom het gaat is dermate klein, dat landelijke coördinatie, onder de genoemde 
randvoorwaarden, te rechtvaardigen is. Akkoord met het voorstel. 

12) Invulling vacatures VNG bestuur en commissies (pdf) 
Voor kennisgeving aangenomen. 

13) Wat verder ter tafel komt en rondvraag (inclusief moties die niet bij eerdere agendapunten 
zijn behandeld) 
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