
 

NOTULEN ALV 27 JUNI 2018 
 

 

Notulen van de algemene ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 
aangevangen op woensdag 27 juni 2018, in het MECC te Maastricht. 
 
Aanwezig zijn het bestuur – met de heer J. Van Zanen (burgemeester van Utrecht) als voorzitter, 
tevens voorzitter van de vergadering – en de algemene directie van de Vereniging, alsmede, 
blijkens de ingeleverde presentiekaarten. 
 

a. vertegenwoordigers van de volgende gemeenten, leden van de Vereniging: 

Gemeente Aalsmeer 
Gemeente Aalten 
Gemeente Achtkarspelen 
Gemeente Alblasserdam 
Gemeente Albrandswaard 
Gemeente Alkmaar 
Gemeente Almelo 
Gemeente Almere 
Gemeente Alphen aan den Rijn 
Gemeente Alphen-Chaam 
Gemeente Amersfoort 
Gemeente Amstelveen 
Gemeente Amsterdam 
Gemeente Apeldoorn 
Gemeente Appingedam 
Gemeente Arnhem 
Gemeente Assen 
Gemeente Asten 
Gemeente Baarle-Nassau 
Gemeente Baarn 
Gemeente Barendrecht 
Gemeente Barneveld 
Gemeente Bedum 
Gemeente Beek 
Gemeente Beesel 
Gemeente Bergen 
Gemeente Bergen 
Gemeente Bergen op Zoom 
Gemeente Berkelland 
Gemeente Bernheze 
Gemeente Best 
Gemeente Beuningen 
Gemeente Beverwijk 
Gemeente Bladel 
Gemeente Blaricum 
Gemeente Bloemendaal 
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 
Gemeente Boekel 
Gemeente Borger-Odoorn 
Gemeente Borne 
Gemeente Borsele 
Gemeente Boxmeer 
Gemeente Boxtel 
Gemeente Breda 

Gemeente Brielle 
Gemeente Bronckhorst 
Gemeente Brummen 
Gemeente Brunssum 
Gemeente Bunnik 
Gemeente Bunschoten 
Gemeente Buren 
Gemeente Capelle aan den IJssel 
Gemeente Castricum 
Gemeente Coevorden 
Gemeente Cranendonck 
Gemeente Cromstrijen 
Gemeente Cuijk 
Gemeente Culemborg 
Gemeente Dalfsen 
Gemeente Dantumadiel 
Gemeente De Bilt 
Gemeente De Fryske Marren 
Gemeente De Marne 
Gemeente De Ronde Venen 
Gemeente De Wolden 
Gemeente Delft 
Gemeente Delfzijl 
Gemeente Den Haag 
Gemeente Den Helder 
Gemeente Deurne 
Gemeente Deventer 
Gemeente Diemen 
Gemeente Dinkelland 
Gemeente Dongen 
Gemeente Dongeradeel 
Gemeente Dordrecht 
Gemeente Drechterland 
Gemeente Drimmelen 
Gemeente Dronten 
Gemeente Duiven 
Gemeente Echt-Susteren 
Gemeente Ede 
Gemeente Eemnes 
Gemeente Eemsmond 
Gemeente Eindhoven 
Gemeente Elburg 
Gemeente Emmen 
Gemeente Enkhuizen 

Gemeente Enschede 
Gemeente Epe 
Gemeente Ermelo 
Gemeente Etten-Leur 
Gemeente Ferwerderadiel 
Gemeente Geertruidenberg 
Gemeente Geldermalsen 
Gemeente Geldrop-Mierlo 
Gemeente Gemert-Bakel 
Gemeente Gennep 
Gemeente Giessenlanden 
Gemeente Gilze en Rijen 
Gemeente Goeree-Overflakkee 
Gemeente Goes 
Gemeente Goirle 
Gemeente Gooise Meren 
Gemeente Gorinchem 
Gemeente Gouda 
Gemeente Grave 
Gemeente Groningen 
Gemeente Grootegast 
Gemeente Gulpen-Wittem 
Gemeente Haaksbergen 
Gemeente Haaren 
Gemeente Haarlem 
Gemeente Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude 
Gemeente Haarlemmermeer 
Gemeente Hardenberg 
Gemeente Harderwijk 
Gemeente Hardinxveld-Giessendam 
Gemeente Harlingen 
Gemeente Heemskerk 
Gemeente Heerde 
Gemeente Heerenveen 
Gemeente Heerhugowaard 
Gemeente Heerlen 
Gemeente Heeze-Leende 
Gemeente Heiloo 
Gemeente Hellendoorn 
Gemeente Hellevoetsluis 
Gemeente Helmond 
Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 
Gemeente Hengelo 



- - 
 

 

 2 

 

Gemeente Heumen 
Gemeente Heusden 
Gemeente Hillegom 
Gemeente Hilvarenbeek 
Gemeente Hilversum 
Gemeente Hof van Twente 
Gemeente Hollands Kroon 
Gemeente Hoogeveen 
Gemeente Hoorn 
Gemeente Horst aan de Maas 
Gemeente Houten 
Gemeente Huizen 
Gemeente Hulst 
Gemeente IJsselstein 
Gemeente Kaag en Braassem 
Gemeente Kampen 
Gemeente Kapelle 
Gemeente Katwijk 
Gemeente Kerkrade 
Gemeente Koggenland 
Gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland 
Gemeente Krimpen aan den IJssel 
Gemeente Krimpenerwaard 
Gemeente Laarbeek 
Gemeente Landgraaf 
Gemeente Landsmeer 
Gemeente Langedijk 
Gemeente Lansingerland 
Gemeente Leek 
Gemeente Leerdam 
Gemeente Leeuwarden 
Gemeente Leiden 
Gemeente Leiderdorp 
Gemeente Leidschendam-Voorburg 
Gemeente Lelystad 
Gemeente Leudal 
Gemeente Leusden 
Gemeente Lingewaal 
Gemeente Lingewaard 
Gemeente Lisse 
Gemeente Lochem 
Gemeente Loon op Zand 
Gemeente Lopik 
Gemeente Loppersum 
Gemeente Losser 
Gemeente Maasgouw 
Gemeente Maassluis 
Gemeente Maastricht 
Gemeente Marum 
Gemeente Medemblik 
Gemeente Meerssen 
Gemeente Meierijstad 
Gemeente Meppel 

Gemeente Midden-Drenthe 
Gemeente Midden-Groningen 
Gemeente Moerdijk 
Gemeente Molenwaard 
Gemeente Montferland 
Gemeente Montfoort 
Gemeente Mook en Middelaar 
Gemeente Neder-Betuwe 
Gemeente Nederweert 
Gemeente Neerijnen 
Gemeente Nieuwegein 
Gemeente Nieuwkoop 
Gemeente Nijkerk 
Gemeente Nijmegen 
Gemeente Nissewaard 
Gemeente Noord-Beveland 
Gemeente Noordenveld 
Gemeente Noordwijk 
Gemeente Noordwijkerhout 
Gemeente Nunspeet 
Gemeente Nuth 
Gemeente Oegstgeest 
Gemeente Oirschot 
Gemeente Oldebroek 
Gemeente Oldenzaal 
Gemeente Olst-Wijhe 
Gemeente Ommen 
Gemeente Oost Gelre 
Gemeente Oosterhout 
Gemeente Ooststellingwerf 
Gemeente Oostzaan 
Gemeente Opmeer 
Gemeente Opsterland 
Gemeente Oss 
Gemeente Oud-Beijerland 
Gemeente Oude IJsselstreek 
Gemeente Ouder-Amstel 
Gemeente Oudewater 
Gemeente Overbetuwe 
Gemeente Papendrecht 
Gemeente Peel en Maas 
Gemeente Pijnacker-Nootdorp 
Gemeente Purmerend 
Gemeente Putten 
Gemeente Raalte 
Gemeente Reimerswaal 
Gemeente Renkum 
Gemeente Renswoude 
Gemeente Rheden 
Gemeente Rhenen 
Gemeente Ridderkerk 
Gemeente Rijssen-Holten 
Gemeente Rijswijk 

Gemeente Roerdalen 
Gemeente Roermond 
Gemeente Roosendaal 
Gemeente Rotterdam 
Gemeente Rozendaal 
Gemeente Schagen 
Gemeente Scherpenzeel 
Gemeente Schiedam 
Gemeente Schouwen-Duiveland 
Gemeente 's-Hertogenbosch 
Gemeente Sint Anthonis 
Gemeente Sint-Michielsgestel 
Gemeente Sittard-Geleen 
Gemeente Sliedrecht 
Gemeente Sluis 
Gemeente Soest 
Gemeente Someren 
Gemeente Son en Breugel 
Gemeente Stadskanaal 
Gemeente Staphorst 
Gemeente Stede Broec 
Gemeente Steenbergen 
Gemeente Stein 
Gemeente Stichtse Vecht 
Gemeente Ten Boer 
Gemeente Terneuzen 
Gemeente Texel 
Gemeente Teylingen 
Gemeente Tholen 
Gemeente Tiel 
Gemeente Tilburg 
Gemeente Tubbergen 
Gemeente Twenterand 
Gemeente Tynaarlo 
Gemeente Tytsjerksteradiel 
Gemeente Uitgeest 
Gemeente Uithoorn 
Gemeente Urk 
Gemeente Utrecht 
Gemeente Utrechtse Heuvelrug 
Gemeente Vaals 
Gemeente Valkenswaard 
Gemeente Veendam 
Gemeente Veenendaal 
Gemeente Veere 
Gemeente Veldhoven 
Gemeente Velsen 
Gemeente Venlo 
Gemeente Venray 
Gemeente Vianen 
Gemeente Vlaardingen 
Gemeente Vlissingen 
Gemeente Voerendaal 
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Gemeente Voorschoten 
Gemeente Voorst 
Gemeente Waadhoeke 
Gemeente Waalre 
Gemeente Waalwijk 
Gemeente Waddinxveen 
Gemeente Wageningen 
Gemeente Wassenaar 
Gemeente Waterland 
Gemeente Weert 
Gemeente Weesp 
Gemeente West Maas en Waal 
Gemeente Westerwolde 
Gemeente Westland 
Gemeente Weststellingwerf 
Gemeente Westvoorne 

Gemeente Wierden 
Gemeente Wijchen 
Gemeente Wijdemeren 
Gemeente Wijk bij Duurstede 
Gemeente Winsum 
Gemeente Winterswijk 
Gemeente Woensdrecht 
Gemeente Woerden 
Gemeente Wormerland 
Gemeente Woudenberg 
Gemeente Woudrichem 
Gemeente Zaanstad 
Gemeente Zaltbommel 
Gemeente Zandvoort 
Gemeente Zederik 
Gemeente Zeewolde 

Gemeente Zeist 
Gemeente Zevenaar 
Gemeente Zoetermeer 
Gemeente Zoeterwoude 
Gemeente Zuidhorn 
Gemeente Zuidplas 
Gemeente Zundert 
Gemeente Zutphen 
Gemeente Zwijndrecht 
Gemeente Zwolle 

 

 
 

 

 

 

 

 

b. vertegenwoordigers van de volgende gewesten, leden van de Vereniging: 

 
Regio Food Valley 
Regio Twente 
Publieke Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid 
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01. Opening en Agenda
De voorzitter, de heer Van Zanen, opent de Algemene Ledenvergadering en heet alle aanwezigen van harte 
welkom. 

Zoals gebruikelijk wordt tijdens de vergadering over een aantal onderwerpen elektronisch gestemd.  
De stemmen zijn gewogen. Dat betekent dat iedere gemeente per 1.000 inwoners 1 stem heeft met een 
maximum van 75 stemmen. De gewesten hebben per 10.000 inwoners 1 stem, ook met een maximum van 
75 stemmen.  

De uitslagen van de stemmingen zijn openbaar en worden daarom na de vergadering via de VNG-website 
bekend gemaakt. Om te zien of de apparatuur werkt, wordt eerst geoefend met een proefstemming.  
De proefstelling luidt: 

“De langere formatieonderhandelingen hebben geleid tot betere colleges” 

Indien leden het eens zijn met deze stelling, drukken zij op ‘1’. Zijn zij het oneens met deze stelling, dan 
drukken zij op ‘2’. 

De voorzitter stelt vast dat de techniek werkt. 

Voor een juist verloop van de stemmingen wordt er een commissie van stemopneming ingesteld, die hierop 
toeziet. Deze commissie staat onder voorzitterschap van Jan van Belzen, burgemeester van Barendrecht.  

De ALV stemt hier per acclamatie mee in. 

02. Benoeming leden notulencommissie
De voorzitter geeft aan dat er door het VNG-bureau een verslag wordt opgesteld dat de volgende 
vergadering ter accordering voorligt. Om toe te zien op een correcte weergave van deze vergadering stellen 
conform de VNG Statuten een notulencommissie in bestaande uit drie personen.  

Het bestuur stelt voor om de volgende personen te benoemen in de notulencommissie: 
1. Herman Romeijn, gemeentesecretaris Leiderdorp
2. Ellen Verheij, wethouder Zandvoort
3. Arie van Erk, burgemeester Hillegom.

De ALV stemt per acclamatie in met de benoeming. 

03. Vaststelling notulen van de Buitengewone ALV van 1 december 2017
De voorzitter gaat over tot de vaststelling van de notulen van de BALV van 1 december 2017. 
De notulencommissie voor deze vergadering werd gevormd door: 
1. De heer Van Bochove, burgemeester gemeente Weesp
2. Mevrouw Van Doorn, raadslid gemeente Almelo
3. De heer Bel, wethouder gemeente Lingewaal.

Zij hebben verklaard dat de notulen een getrouw beeld geven van wat tijdens de vergadering is besproken 
en besloten. Het bestuur stelt de leden voor om de notulen goed te keuren. 

De ALV keurt per acclamatie de notulen goed. 
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04. Mededelingen
De voorzitter geeft aan dat zich inmiddels ruim 600 kandidaten hebben aangemeld voor 215 vacatures.  
Op 5 juli 2018 selecteert de adviescommissie Governance de kandidaten voor de vacatures en vervolgens 
zal het VNG bestuur deze kandidaten benoemen tot waarnemer. Uiterlijk 15 juli 2018 informeren wij de leden 
over de benoemde waarnemers. 

De voorzitter geeft aan dat het traditie is dat in de vergadering wijzigingen in de samenstelling van het 
ledenbestand worden medegedeeld. Zoals nagenoeg elk jaar het geval is, zijn er ook dit jaar op 1 januari 
enkele herindelingen geweest. 

Provincie Friesland  
Per 1 januari 2018 is de gemeente Littenseradiel opgeheven. Het grondgebied van de gemeente is  verdeeld 
onder verschillende (nieuw te vormen) gemeenten. De gemeenten Menameradiel, Franekeradeel, Het Bildt 
en een deel van de gemeente Littenseradiel zijn samengevoegd tot de nieuwe gemeente Waadhoeke. 
De gemeente Leeuwarderadeel en een deel van de gemeente Littenseradiel zijn toegevoegd aan de 
gemeente Leeuwarden. Een deel van de gemeente Littenseradiel is toegevoegd aan de gemeente Súdwest-
Fryslân. 

Provincie Groningen 
De gemeenten Slochteren, Menterwolde en Hoogezand-Sappemeer zijn samengevoegd tot de nieuwe 
gemeente Midden Groningen. De gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde zijn samengevoegd tot de 
nieuwe gemeente Westerwolde. 

Provincie Gelderland 
De gemeenten Rijnwaarden en Zevenaar zijn samengevoegd. De naam van de nieuwe gemeente blijft 
Zevenaar.  

Per 1 januari telt Nederland 380 gemeenten. 

05.a Jaarverslag (inclusief financieel jaarverslag en verantwoording
collectieve financiering Gemeentefonds 2017)
De voorzitter geeft aan dat we zijn toegekomen aan de agendapunten betreffende de financiële zaken. Het 
gaat hierbij om het Jaarverslag 2017, inclusief Financieel Jaarverslag en inhoudelijke verantwoording 
collectieve financiering Gemeentefonds, contributiesystematiek en weerstandsvermogen, inclusief 
contributievoorstel 2019 en de Kadernota 2019.  

De voorzitter vraagt de vergadering om het jaarverslag en het financieel jaarverslag 2017 vast te stellen en 
het bestuur decharge te verlenen.  

De ALV stemt hier bij acclamatie mee in. 

05b. Contributiesystematiek en weerstandsvermogen, inclusief 
contributievoorstel 2019 
De voorzitter vraagt de ledenvergadering in te stemmen met twee voorstellen: 

1. Instemming met de uitgangspunten voor de nieuwe contributiesystematiek, waaronder het
toegroeien naar 100% dekking van de kernorganisatie en de inzet van weerstandsvermogen

2. Voor het jaar 2019 uit te gaan van loon- en prijsontwikkeling met een opslag van 1% om toe te
groeien naar de dekking van de kernorganisatie.

Er zijn bij dit agendapunt geen insprekers. Over het voorstel wordt elektronisch gestemd.  

De ALV stemt in met het voorstel met een meerderheid van 95,96% van de uitgebrachte stemmen. 
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05c. Kadernota 2019 
De voorzitter stelt de leden voor om in te stemmen met de kadernota 2019.  

De ALV stemt hier bij acclamatie mee in.  

 
06. Interbestuurlijk Programma (IBP) 
07. Verantwoording over uitvoering moties sociaal domein,  
inclusief Fonds tekortgemeenten 
De voorzitter stelt voor om vanwege de sterke samenhang tussen agendapunt 6 “het Interbestuurlijk 
Programma” en agendapunt 7 “Verantwoording uitvoering moties sociaal domein, inclusief Fonds 
Tekortgemeenten” deze agendapunten gezamenlijk te behandelen.  

Dit betekent dat we hier spreken over twee voorstellen van het bestuur, een amendement en zes moties: 
- Bestuursvoorstel: Bekrachtiging Programmastart IBP  
- Bestuursvoorstel: Fonds Tekortgemeenten:  

o Oprichting van een fonds voor gemeenten met significante tekorten en de eenmalige 
uitname van € 100 miljoen uit de algemene uitkering gemeentefonds voor de voeding van 
het Fonds tekortgemeenten (ook het Rijk draagt € 100 miljoen bij) 

o Instelling van een onafhankelijke commissie die aanvragen toetst 
o Vaststelling van de criteria voor het Fonds. 

- Amendement Putten: bekrachtiging IBP onder de voorwaarde dat het Rijk toezegt om de structurele 
kosten voor minstens 500 miljoen per jaar te compenseren (17) 

- Motie Groningen, Tilburg: over stevige structurele afspraken in het sociaal domein (16) 
- Motie Hengelo: over adequate afspraken in het sociaal domein (14) 
- Motie Groningen: over ROB-advies over financieringssystematiek bijstand (nr. 15) 
- Motie Utrechtse Heuvelrug, Winterswijk: over het abonnementstarief Wmo (5 + 12) 
- Motie Bodegraven-Reeuwijk: over sociaal domein verdeelmodel (19) 
- Motie Leidschendam-Voorburg: bekrachtiging IBP, uitgezonderd de zin over de “streep onder het 

verleden” met betrekking tot discussies in het sociaal domein (9). 
 
De voorzitter stelt voor om de Programmastart IBP en de ingediende amendementen en moties als volgt te 
bespreken:  

- Eerst de inbreng van de indieners van het amendement en de zes moties 
- Daarna de inbreng van andere vooraf aangemelde en spontane insprekers 
- Namens het bestuur de reactie van vicevoorzitter Hubert Bruls op de inbreng van de verschillende 

sprekers en indieners van het amendement en de moties 
- Na afloop van de gedachtewisseling met de sprekers volgt besluitvorming over het amendement, de 

moties, de Programmastart IBP en het Fonds Tekortgemeenten. 
 
Inbreng indieners moties en amendementen en andere insprekers  

Amendement 17 “IBP” (Putten): burgemeester Lambooij geeft aan dat de VNG een harde financiële 
toezegging zou moeten eisen voordat tot instemming wordt overgegaan. Het voorstel is om het Rijk te 
vragen om structurele kosten voor minimaal 500 miljoen per jaar te compenseren. 
 
Motie 9 “over IBP” (Leidschendam-Voorburg c.s.): wethouder Stemerdink noemt de passage in de 
Programmastart IBP over “een streep onder het verleden” onacceptabel. Dat de VNG over de invulling van 
deze streep buiten het IBP afspraken heeft gemaakt met het kabinet neemt de bezwaren tegen deze 
passage niet weg. Aan de leden wordt voorgesteld deze passage te schrappen.  
 
Motie 14 over adequate afspraken in het sociaal domein (Hengelo c.s.): wethouder Bruggink van Hengelo 
geeft aan dat iedereen het wel eens is over de grote problemen in het sociaal domein. Het is goed om 
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binnen het IBP samen te werken aan grote opgaven, maar op dit moment hebben gemeenten onvoldoende 
middelen om lokaal eigen keuzes te maken. Het is belangrijk dat gemeenten hier een sterk eenduidig 
signaal afgeven aan het kabinet. Dat vraagt om bundeling waar mogelijk van deze en andere moties die op 
dezelfde problematiek betrekking hebben.  
 
Motie over verdeelmodel sociaal domein (Bodegraven-Reeuwijk c.s.): burgemeester Van de Kamp stelt vast 
dat zijn gemeente reeds langere tijd met problemen in het sociaal domein kampt. Er is een groot tekort aan 
middelen en te weinig tijd om als gemeente passende oplossingen te realiseren. Vandaar het voorstel om 
sneller dan in de huidige planning te komen tot een nieuw verdeelmodel in het sociaal domein. De speech 
van voorzitter Van Zanen was stimulerend maar kan hij niet rijmen met het formele afwijzende preadvies van 
het bestuur.  
 
Moties 5 (samengevoegde moties) inzake Wmo abonnementstarief (Utrechtse Heuvelrug en Winterswijk 
c.s.): wethouder Saris van Winterswijk geeft aan dat de kabinetsvoorstellen voor het abonnementstarief niet 
in het belang zijn van de inwoners en ook zelfredzaamheid niet versterken. Zij roept het kabinet op om de 
voorstellen aan te passen en meer gezond boerenverstand te gebruiken. 
 
Motie 15 advies ROB over financieringssystematiek bijstand (Groningen c.s.): wethouder Schroor spreekt 
namens 30 gemeenten en wil dat aantal liefst vertienvoudigen. Het ROB-onderzoek bevestigt dat 
gemeenten structureel tekortkomen op de BUIG. Die bevestiging moet gevolgen hebben en het kabinet moet 
met meer komen dan “er serieus naar kijken”. Gemeenten kunnen met deze motie een streep in het zand 
zetten.  
 
Motie 16 IBP en stevige structurele afspraken in het sociaal domein (Groningen en Tilburg c.s.): wethouder 

Erenberg van Enschede stelt vast dat er een aantal min of meer gelijke moties is ingediend. Belangrijk is dat 
met de moties twee signalen duidelijk worden meegegeven aan het Rijk. Enerzijds zijn gemeenten bereid 
om mee te werken aan de majeure actuele opgaven. Anderzijds moeten daarvoor de benodigde middelen 
beschikbaar zijn en moeten eerst oude rekeningen vanuit kabinet worden voldaan.  
 
Wethouder Vreugdenhil van Westland vraagt aandacht voor de passage over huisvesting asielzoekers en 
arbeidsmigranten (pagina 24, punt 7 van de Programmastart IBP). In de gemeente Westland is onvoldoende 
sociale woningbouw om asielzoekers en arbeidsmigranten te huisvesten. Bovendien is voldoende 
woonruimte nodig om de eigen inwoners in staat te stellen in hun eigen gemeente te blijven wonen. 
Westland kan zich niet vinden in deze passage en vraagt de VNG om aan deze problematiek aandacht te 
besteden.  
 
De voorzitter gaat over tot de bespreking van de voorstellen voor het Fonds tekortgemeenten.  
 
Wethouder van Kempen van Teijlingen, spreekt ook namens de regio Hollands Rijnland zijn bezwaren uit 
tegen de huidige invulling van het Fonds Tekortgemeenten. Solidariteit is de basis voor de aanpak van de 
structurele problemen in het sociaal domein. De voorgestelde drempel voor het Fonds is te hoog en helpt 
niet alle gemeenten die met tekorten te maken hebben. In de criteria wordt ook een aantal relevante 
omstandigheden niet meegewogen. Een aantal gemeenten met aanzienlijke tekorten komt niet in 
aanmerking voor het Fonds, maar moet daaraan wel bijdragen. Uit onderzoek in opdracht van de regio blijkt 
dat de oorzaak van tekorten ligt in een te laag macrobudget en een aantal stoornissen in de verdeling.  
Wethouder Erenberg van Enschede spreekt zich positief uit over het Fonds. Van de mogelijkheid om 100 
mijloen extra geld van het Rijk te ontvangen voor het helpen van gemeenten met grote tekorten moeten 
gemeenten gebruik maken. Het Transformatiefonds kan gemeenten helpen die niet voor het Fonds 
Tekortgemeenten in aanmerking komen.  
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Reactie vicevoorzitter Bruls 

Burgemeester Bruls van Nijmegen geeft aan dat hij reageert namens het VNG bestuur omdat er nog geen 
nieuwe commissievoorzitters in het sociaal domein zijn. Hij wijst er nadrukkelijk op dat het IBP geen 
bestuursakkoord is maar een samenwerkingsprogramma. Gemeenten kunnen zelf de thema’s kiezen 
waarop zij in hun gemeente of regio willen inzetten. Indien er straks wel keuzes worden gemaakt gebeurt dat 
in deelakkoorden die aan de leden worden voorgelegd.  
 
Het mag duidelijk zijn dat de forse tekorten in het sociaal domein een flinke graat in de keel van gemeenten 
zijn. De VNG heeft op vier belangrijke knelpunten in het sociaal domein toezeggingen van het kabinet 
bedongen. Naar aanleiding van de motie Leidschendam-Voorburg wijst hij erop dat “de streep onder het 
verleden” in de Programmastart IBP heeft geen betrekking heeft op de toezeggingen op deze vier 
knelpunten. Dat betekent dat onder andere de harde voorwaarde dat de macrobudgetten BUIG op peil 
moeten worden gebracht overeind blijft. De interpretatie die door sommige bewindslieden aan de streep 
onder het verleden is gegeven, is niet de onze. Wel is in dit kader afgesproken dat we op enkele nauwkeurig 
omschreven thema’s niet meer terugkomen op het jaar 2017 en eerder. Daar tegenover staat dat de 
afspraken in het IBP over onder andere de brede normeringssystematiek ook veel zoets voor gemeenten 
bevatten. Sowieso kunnen wij voor de jaren na 2017 op alle knelpunten het kabinet aanspreken.  
 
Motie 16 “Stevige structurele afspraken in het sociaal domein” roept op om per deelakkoord te beoordelen of 
er voldoende financiële ruimte is voor de uitvoering, in relatie tot de oplossing van de structurele problemen 
in het sociaal domein. Het bestuur staat sympathiek tegenover deze motie. 
 
Motie 15 “Advies ROB over financieringssystematiek bijstand” gaat verder dan motie 16 en roept op om niet 
eerder over te gaan tot het sluiten van deel- of uitwerkingsakkoorden in het sociaal domein met financiële 
consequenties dan dat overeenstemming is bereikt over de aanbevelingen van de ROB. Hoewel deze harde 
koppeling aan het ROB onderzoek ons mogelijk klem zet op andere thema’s binnen het sociaal domein, is 
deze motie voor het VNG bestuur acceptabel.  
 
Motie 14 “Adequate afspraken in het sociaal domein” is nog scherper maakt ook een harde koppeling met 
thema’s buiten het sociaal domein. Het VNG bestuur zou niet zo ver willen gaan.  
 
Motie 9 “over het IBP” stelt voor de passage over “een streep onder het verleden” uit de Programmastart IBP 
te schrappen. Omdat het lastig is om achteraf een zin te halen uit een document dat gezamenlijk met andere 
partijen is opgesteld, wil ik de indienende gemeenten vragen om de motie te heroverwegen.  
 
Motie 19 “Verdeelmodel sociaal domein” roept op tot een versnelling van het proces om te komen tot een 
nieuw verdeelmodel in het sociaal domein. Wij staan sympathiek tegenover deze motie, maar stellen 
tegelijkertijd vast dat de vereiste zorgvuldigheid in de weg staat aan de gevraagde versnelling. Dat betekent 
echter niet dat we stil hoeven te zitten. Namens het bestuur zegt hij toe dat de VNG bereid is om samen met 
de fondsbeheerders eigen onderzoek te doen.  
 
Motie 5 “Wmo Abonnementstarief” heeft de steun van het bestuur. 
 
Naar aanleiding van het aandachtspunt van de gemeente Westland wijst hij er opnieuw nadrukkelijk op dat 
het IBP geen bestuursakkoord is, maar een programma waarbinnen gemeenten eigen keuzes maken en 
maatwerk mogelijk is.  
 
Naar aanleiding van de bijdragen van de insprekers over het Fonds Tekortgemeenten benadrukt hij het hier 
gaat om een incidentele oplossing die zich in beginsel beperkt tot een jaar en dat veel gemeenten zijn 
betrokken bij de formulering van de criteria om in aanmerking te komen voor het Fonds.  
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Reactie indieners en insprekers in tweede termijn 

De voorzitter stelt vast dat gelet op de bespreking in eerste termijn door de indieners worden ingetrokken: 
- Amendement 17 “IBP” (Putten) 
- Motie 14 “Adequate afspraken in het sociaal domein” (Hengelo c.s.) 

 
De voorzitter gaat over tot besluitvorming over de andere moties en bestuursvoorstellen.  
 
Motie 9 “over het IBP” (Leidschendam-Voorburg c.s.) 
De ALV neemt de motie aan met een meerderheid van 77,00%. 
 
Motie 19 “Verdeelmodel sociaal domein” (Bodegraven-Reeuwijk) 
De ALV neemt de motie aan met een meerderheid van 52,42%. 
 
Motie 5 “Wmo Abonnementstarief” (Utrechtse Heuvelrug en Winterswijk c.s.) 
De ALV neemt de motie aan met een meerderheid van 96,51%. 
 
Motie 15 “Advies ROB over financieringssystematiek bijstand” (Groningen c.s.) 
De ALV neemt de motie aan met een meerderheid van 98,44%. 
 
Motie 16 “Stevige structurele afspraken in het sociaal domein” (Groningen en Tilburg c.s.)  
De ALV neemt de motie aan met een meerderheid van 99,51%. 
 
Bekrachtiging Programmastart IBP 
De ALV neemt het voorstel aan met een meerderheid van 97,61%. 
 
Verantwoording uitvoering moties sociaal domein, inclusief Fonds Tekortgemeenten 
De ALV neemt het voorstel aan met een meerderheid van 82,15%. 
 

08. Gezamenlijke gemeentelijke uitvoering (GGU) 
De voorzitter stelt de leden voor om in te stemmen met:  
- het GGU-Jaarprogramma 2019 
- de financiële bijdrage aan het Fonds GGU voor 2019 

Op deze voorstellen zijn geen amendementen of moties ontvangen. Ook hebben zich geen sprekers vooraf 
aangemeld. 

De ALV stemt bij acclamatie in met beide voorstellen. 

De voorzitter geeft aan dat bij dit agendapunt ook de motie Alblasserdam over kosten gebruik 
Berichteninbox wordt behandeld. Het bestuur heeft een positief preadvies op de motie uitgebracht.  

Wethouder Verheij van Alblasserdam geeft aan dat het niet de bedoeling van MijnOverheid kan zijn dat het 
zenden van digitale mailberichten duurder is dan het verzenden via papier. De motie stelt daarom voor om 
uit te spreken dat de prijs voor digitaal mailen niet hoger mag liggen dan voor papieren verzending.  
 

De ALV neemt de motie aan met een meerderheid van 99,34%.   

 

09. Statutenwijziging VNG  
De voorzitter legt de Statutenwijziging voor die: 
- vastlegt dat de voorzitter van het College van Dienstverleningszaken qualitate qua lid is van het VNG 
bestuur 
- de benoemingstermijn verduidelijkt van de vicevoorzitter van de commissie Europa en Internationaal. 
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Op dit voorstel zijn geen amendementen of moties ontvangen. Ook hebben zich geen sprekers vooraf 
aangemeld.  
 
De ALV stemt bij acclamatie in met het voorstel.  

 
10. Naamswijziging van de commissie “Dienstverlening & Informatiebeleid” in 
de commissie “Informatiesamenleving” 
Op dit voorstel zijn geen amendementen of moties ontvangen. Ook hebben zich geen sprekers vooraf 
aangemeld.  
 
De ALV stemt bij acclamatie in met het voorstel.  

 
11. Rondvraag/WVTTK 
De voorzitter geeft aan dat er een aantal moties is ontvangen, dat aan de leden bekend is gemaakt. Voor de 
goede orde wordt hierna de nummering vermeld die bij de bekendmaking aan de leden is gehanteerd. Na de 
behandeling van de moties kunnen andere insprekers voor de rondvraag het woord krijgen.  
 
Het gaat om de volgende moties:  

1. Motie Gouda: huishoudelijke hulp (1) 

2. Motie Stein: elektronisch tellen en stemmen (3) 

3. Motie Utrechtse Heuvelrug/Veenendaal: toegankelijkheid stemproces (4) 

4. Motie Utrechtse Heuvelrug: Klimaatakkoord (6) 

5. Motie Alphen aan den Rijn: Raamovereenkomst verpakkingen (7) 

6. Motie Heerhugowaard: onderwijshuisvesting (8) 

7. Motie Culemborg: Klimaat- en Energieakkoord (10) 

8. Motie Velsen: ondergrond en maatschappelijke opgaven (11) 

9. Motie Ede: aanpak stikstof (13) 

10. Motie Zaanstad: Ja/Ja sticker (18) 

 
1. Motie Gouda c.s.: huishoudelijke hulp (1) 

Wethouder Dijkstra geeft aan dat motie breder is dan huishoudelijke hulp. Het gaat om de amvb reële 
kostprijzen Wmo die wordt geëvalueerd. Zorgpunt is dynamiek tussen werkgevers en werknemers bij cao-
onderhandelingen, die risico’s voor gemeenten met zich brengt. De motie roept de VNG op om aandacht te 
geven aan deze risico’s, mede gelet op het imago van gemeenten. Gemeenten moeten staan voor een 
passende beloning voor werknemers in de zorg.  
 
De ALV steunt de motie met een meerderheid van 95,91% van de uitgebrachte stemmen.  

 
2. Motie Stein: elektronisch tellen en stemmen (3) 

Burgemeester Leurs-Mordang geeft aan dat bij de afgelopen raadsverkiezingen bleek dat bij hertelling 
sprake was van mutaties in de getelde stemmen. Met waardering voor het werk van de vele vrijwilligers is 
het toch wenselijk om elektronisch tellen in toekomst mogelijk te maken. De motie roept de VNG op om zich 
hieroor in te zetten.  
 
De ALV steunt de motie bij acclamatie.  

 
3. Motie Utrechtse Heuvelrug/Veenendaal: toegankelijkheid stemproces (4) 

Burgemeester Naafs benadrukt het belang dat alle inwoners kunnen stemmen. De motie roept de VNG op 
om zich hiervoor in te zetten.  
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De ALV steunt de motie bij acclamatie.  

 

4. Motie Utrechtse Heuvelrug c.s.: klimaatakkoord (6). 
Wethouder Jorg geeft aan dat gemeenten een belangrijke regierol krijgen op meerdere onderdelen. 
Gemeenten moeten daartoe passende middelen ontvangen. Uit onderzoek blijkt dat voor o.a. het gasvrij 
maken van wijken en een regionale regierol 300 miljoen nodig is. De motie roept de VNG op om zich hiervor 
sterk te maken richting het kabinet.  
 

De ALV steunt de motie met een meerderheid van 98,99% van de uitgebrachte stemmen.  

 

5. Motie Alphen aan den Rijn: Raamovereenkomst verpakkingen (7). 
Wethouder Maat geeft aan dat de verpakkingsindustrie nog steeds niet zijn verantwoordelijkheid neemt 
waardoor een groot deel van het afval niet geschikt is voor hergebruik. De motie roept de VNG op zich in te 
zetten om te bevorderen dat de verpakkingsindustrie alsnog zijn verantwoordelijkheid neemt.  
 
De ALV steunt de motie bij acclamatie.  

 
6. Motie Heerhugowaard c.s.: onderwijshuisvesting (8) 

Wethouder Does geeft aan dat de bijdrage die de gemeente ontvangt voor onderwijshuisvesting is 
gebaseerd op de situatie van voor 1997. Er is sindsdien veel veranderd en er zijn veel nieuwe eisen, terwijl 
er op basis van de motie Buma juist is bezuinigd op de bijdrage. VNG wordt gevraagd bij het Rijk aan te 
dringen op een bekostigingssystematiek die past bij de eisen die vandaag de dag aan onderwijshuisvesting 
worden gesteld.  
 
De ALV steunt de motie bij acclamatie.  

 
7. Motie Culemborg c.s.: Klimaat- en Energieakkoord (10) 

Wethouder Reus benadrukt het belang dat nu voortvarend aan de slag wordt gegaan met het akkoord. 
Daarnaast vraagt de motie om passende middelen ter beschikking te stellen.  
 
De ALV steunt de motie bij acclamatie.  

 
8. Motie Velsen: ondergrond en maatschappelijke opgaven (11). 

Wethouder Bal geeft aan dat voor meerdere gemeentelijke opgaven een goed inzicht nodig is in de 
gesteldheid van bodem en ondergrond. De motie roept op om samen met Rijk, waterschappen, 
kennisinstituten en andere partijen samen te werken om dit inzicht te verkrijgen.   
 
De ALV steunt de motie bij acclamatie.  

 
9. Motie Ede c.s.: aanpak stikstof (13) 

Wethouder Vreugdenhil stelt vast dat de Programmatische Aanpak Stikstof PAS) in Nederland grote 
mogelijkheden biedt om vooruitgang te boeken. De PAS is op dit moment onderdeel van een Europese 
juridische procedure en zou in strijd kunnen worden verklaard met de Europese Habitat-richtlijn. De Motie 
roept de VNG op om zich samen met het kabinet in te zetten voor behoud van de PAS. 
 
De ALV steunt de motie bij acclamatie.  

 

10. Motie Zaanstad c.s.: Ja/Ja sticker (18). 
Wethouder Munnikendam geeft aan dat de motie oproept om met de staatssecretaris van I&M na te gaan 
hoe het ja/ja-beleid van een aantal gemeenten, waaronder Zaanstad, kan worden omgezet in landelijk 
beleid.  
 
De ALV steunt de motie met een meerderheid van 74,36% van de uitgebrachte stemmen.  
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De voorzitter stelt vast dat er geen andere insprekers voor de rondvraag zijn.  
 

16. Sluiting 
De voorzitter vraagt een groot applaus voor de organiserende gemeente en het VNG bureau, die dit 
jaarcongres mogelijk hebben gemaakt, en sluit de vergadering. 

 

 
Red. Uitvoering moties 
In de Buitengewone ALV van 30 november 2018 legt het VNG bestuur verantwoording 
af over de uitvoering van de moties (met een toelichting op de ondernomen en 
voorziene acties) en wordt de leden voorgesteld de moties daarmee af te doen.  
Dat laat onverlet dat de VNG zich ook in de komende periode actief zal blijven inzetten 
op de thema’s waarvoor in de moties aandacht wordt gevraagd. Vanzelfsprekend 
kunnen leden er ook in de toekomst voor kiezen om opnieuw in een motie aandacht te 
vragen voor een actueel thema.  
 

 

 

 




