
 

NOTULEN BALV  
 
 

Notulen van de bijzondere algemene ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse 

Gemeenten, op vrijdag 1 december 2017 te Nieuwegein.  

 

Aanwezig zijn het bestuur – met de heer H. Bruls (burgemeester van Nijmegen) als vice-voorzitter,  

en de algemene directie van de Vereniging, alsmede, blijkens de ingeleverde presentiekaarten.  

 

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

Aalsmeer 

Alkmaar 

Almelo 

Almelo 

Almere 

Alphen aan den Rijn 

Amersfoort 

Amstelveen 

Amsterdam 

Apeldoorn 

Appingedam 

Assen 

Barendrecht 

Berkelland 

Beverwijk 

Borger-Odoorn 

Borne 

Breda 

Brielle 

Bronckhorst 

Bunschoten 

Capelle aan den IJssel 

Castricum 

Cranendonck 

Cromstrijen 

De Bilt 

De Ronde Venen 

De Wolden 

Delft 

Den Haag 

Den Helder 

Deurne 

Diemen 

Doetinchem 

Drimmelen 

Duiven 

Echt-Susteren 

Ede 

Eindhoven 

Emmen 

Enschede 

Epe 

Ermelo 

Etten-Leur 

Goirle 

Gooise Meren 

Gouda 

Grave 

Haarlem 

Hardenberg 

Haren 

Heerde 

Heerenveen 

Heerlen 

Heiloo 

Hengelo 

Heumen 

Hillegom 

Hoogeveen 

Hoorn 

Huizen 

Kaag en Braassem 

Kampen 

Katwijk 

Korendijk 

Krimpenerwaard 

Landgraaf 

Landsmeer 

Lansingerland 

Leeuwarden 

Leeuwarderadeel 

Leidschendam-Voorburg 

Lelystad 

Leusden 

Lingewaal 

Lingewaard 

Lopik 

Maasgouw 

Maassluis 

Maastricht 

Medemblik 

Meppel 

Midden-Delfland 

Midden-Drenthe 

Mook en Middelaar 

Neerijnen 

Nieuwegein 

Nieuwkoop 

Nijkerk 

Nijmegen 

Noordwijkerhout 

Nunspeet 

Oegstgeest 

Oisterwijk 

Oldebroek 

Olst-Wijhe 

Ommen 

Oosterhout 

Ooststellingwerf 

Opsterland 

Oss 

Oude IJsselstreek 

Oudewater 

Papendrecht 

Raalte 

Renswoude 

Rhenen 

Rijssen-Holten 

Rijswijk 

Roermond 

Roermond 

Scherpenzeel 

Schiedam 

Schouwen-Duiveland 

Sittard-Geleen 

Soest 

Someren 

Steenbergen 

Stichtse Vecht 

Terschelling 

Tilburg 

Uitgeest 

Utrecht  

Utrechtse Heuvelrug 

Veenendaal 

Veere 

Veldhoven 

Velsen 

Vianen 
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Vlaardingen 

Vught 

Waalwijk 

Waddinxveen 

Wageningen 

Weesp 

Westervoort 

Westland 

Weststellingwerf 

Wijchen 

Wijk bij Duurstede 

Winsum 

Woensdrecht 

Woerden 

Woudrichem 

Zaanstad 

Zeewolde 

Zeist 

Zoetermeer 

Zoeterwoude 

Zuidhorn 

Zwartewaterland 

Zwolle 
 

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

Regio Achterhoek 
FoodValley 
Werkorganisatie Duivenvoorde 
Servicepunt 71 
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01. Opening en Agenda 

De vice-voorzitter, de heer Bruls, opent de Algemene Ledenvergadering en heet alle aanwezigen van harte 

welkom. 

De voorzitter geeft aan dat, zoals gebruikelijk bij ledenvergaderingen over een aantal agendapunten 

elektronisch gestemd wordt. Alleen de vertegenwoordigers van de leden die bij de ingang van de zaal een 

chipcard en een stemkastje hebben ontvangen mogen aan de stemming deelnemen.  

De stemmen zijn gewogen, wat betekent dat elke gemeente per 1.000 inwoners één stem heeft, met een 

maximum van 75 stemmen per gemeente. Voor ieder gewest geldt dat het gewest per 10.000 inwoners  één 

stem heeft, met een maximum van 75 stemmen.  De uitslagen van de stemmingen zijn openbaar en het  

stemgedrag wordt daarom na de vergadering via de VNG website bekend gemaakt.  

Geheel volgens de traditie wordt eerst een keer geoefend met een proefstemming om te kijken of het 

systeem goed werkt.  De proefstelling luidt:  “In de nieuwe raadsperiode ben ik weer van de partij”.  

De uitslag is dat 90,73% het eens is met de stelling.  

De voorzitter constateert dat het systeem naar behoren functioneert. 

Aanwijzing voorzitter commissie van stemopneming 

Om toe te zien op een juist verloop van de stemmingen is een commissie van stemopneming aangewezen. 

Deze commissie staat onder voorzitterschap van Pieter Verhoeven, burgemeester van Oudewater. 

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 voor ligt aan de vergadering. Om toe te zien op een correcte weergave van deze 

vergadering wordt statutair een notulencommissie ingesteld, bestaande uit ten minste drie personen. Het 

bestuur stelt voor de volgende personen te benoemen in de notulencommissie: 

- De heer Van Bochove, burgemeester gemeente Weesp 

- Mevrouw Van Doorn, raadslid gemeente Almelo 

- De heer Bel, wethouder gemeente Lingewaal. 

De ALV stemt per acclamatie in met de benoeming. 

 

03. Vaststelling notulen van de ALV van 14 juni 2017 

De voorzitter geeft aan dat nu aan de orde is de vaststelling van de notulen van de ALV van 14 juni 2017. De 

notulencommissie voor deze vergadering werd gevormd door: 

1. Mevrouw Liebregts, gemeentesecretaris van Nieuwegein 

2. De heer Van de Loo, gemeentesecretaris van Boxmeer 

3. De heer Van Leenen, wethouder van Oud Beijerland 

4. Mevrouw Stiekema, wethouder van Haren 
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De commissie heeft verklaard dat de notulen een getrouw beeld vormen van hetgeen er op de ALV is 

besproken. Het bestuur vraagt de ALV de notulen goed te keuren. 

De ALV keurt per acclamatie de notulen goed. 

 

Mededelingen 

De voorzitter heeft een tweetal mededelingen.   

Ten eerste dat er per 1 januari 2018 nog 380 gemeenten zullen zijn. Dit komt door herindelingen in de 

provincies Gelderland, Groningen en Friesland.  

- In de provincie Gelderland ontstaat de nieuwe gemeente Zevenaar. De nieuwe gemeente ontstaat 

uit de samenvoeging van de gemeenten Zevenaar en Rijnwaarden 

- In de provincie Groningen ontstaat de nieuwe gemeente Westerwolde uit de gemeenten Vlagtwedde 

en Bellingwedde 

- Verder de gemeente Midden-Groningen uit de gemeenten Slochteren, Hoogezand-Sappemeer en 

Menterwolde 

- In de provincie Friesland wordt de gemeente Littenseradiel opgeheven en wordt het grondgebied 

opgesplitst en verdeeld naar 3 gemeenten 

- Verder wordt aan de bestaande gemeente Leeuwarden toegevoegd de gemeente Leeuwarderadeel 

en het noordoostelijke deel van Littenseradiel 

- Aan de bestaande gemeente Súdwest-Fryslân wordt het zuidelijke deel van Littenseradiel 

toegevoegd 

- De nieuwe gemeente Waadhoeke wordt gevormd door een samenvoeging van de gemeenten 

Franekeradeel, het Bildt, Menameradiel en het noordwestelijke deel van Littenseradiel. 

De voorzitter wenst iedereen die gekozen is heel veel succes.   

De tweede mededeling betreft de oprichting van “VNG Realisatie”. Dit is de naam van het nieuwe bedrijf 

binnen de VNG-familie dat zich gaat richten op de uitvoeringstaken van gemeenten. Binnen dit bedrijf wordt 

de kennis en expertise van het huidige KING ondergebracht. VNG Realisatie gaat uitvoering geven aan de 

gemeenschappelijke gemeentelijke uitvoering waartoe de ALV dit voorjaar heeft besloten. Ook richt het 

nieuwe bedrijf zich op de activiteiten rondom de informatiesamenleving. Met VNG Realisatie hebben de drie 

speerpunten van de VNG (lobby, beleid en uitvoering) een volwaardige plek gekregen binnen de VNG-

familie. Vanaf 1 januari vervalt de naam KING en werken de medewerkers van KING in het nieuwe bedrijf. 

Het bestuur en de ledenvergadering wenst hen een mooie toekomst toe onder deze nieuwe naam.  

Verenigingszaken 

04.  Evaluatie VNG Governance 

De voorzitter geeft aan dat de inhoudelijke agenda van deze ledenvergadering nu aan de orde komt.   Dat is 

allereerst de evaluatie van de VNG governance aan de hand van het rapport “De Vierde Dimensie: Kennis 

vergaren, kennis delen, agenderend zijn”. Dat is de titel van het rapport met de aanbevelingen van Wim 

Deetman voor doorontwikkeling en vernieuwing van de VNG-governance.  
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De 21 aanbevelingen in het rapport betreffen de organisatie en werkwijze van de interne governance, het 

vergroten van de wendbaarheid van de VNG, netwerkend samenwerken en samen besturen met andere 

overheden.  

De voorzitter geeft een toelichting op het voorstel voor opheffing van onze subcommissies, te weten: Jeugd, 

Asiel & Integratie, Water en Rechtspositie Politieke Ambtsdragers. De opheffing van deze subcommissies is 

niet omdat ze slecht zouden functioneren of omdat de thema’s niet langer relevant zijn. Integendeel, de 

subcommissies leveren juist uitstekend werk. Deze “tijdelijk” bedoelde subcommissies werden echter in de 

praktijk permanente subcommissies omdat hun thema’s continue aandacht én ook belangenbehartiging 

richting het Rijk vereisen. Vandaar het nu voorliggende voorstel om de thema’s van de subcommissies te 

beleggen in de vaste beleidscommissies, waarvan de leden door de ALV worden gekozen.  

Alleen voor de subcommissie Rechtspositie Politieke Ambtsdragers is dat niet mogelijk vanwege de 

specifieke opdracht en afwijkende samenstelling van de subcommissie. Voor deze subcommissie wordt nog 

gezocht naar een goede positionering.  

De huidige subcommissies zullen nog tot 1 september 2018 voortbestaan en zullen later nog op gepaste 

wijze bedankt worden voor hun inzet.   

De ledenvergadering applaudiseert voor al het werk dat de subcommissies verricht hebben.   

Na het vertonen van een filmpje waarin vier van onze stakeholders en partners hun visie geven op de rol en 

de toekomst van de VNG, vindt er een tweegesprek plaats tussen Jantine Kriens en Wim Deetman over zijn 

bevindingen en adviezen. De belangrijkste adviezen van Wim Deetman uit dit gesprek:  

 Sommige gesprekspartners vergelijken de VNG met een branche-organisatie maar dat is de VNG 

nadrukkelijk niet. De VNG is een vereniging van eerste overheden. En je bent er als overheid voor de 

burger. Dat perspectief moet voorop staan.  

 Samenwerking tussen Rijk en gemeenten als gelijkwaardige partners is prima, maar dat kan niet als het 

Rijk daarbij toch een stok achter de deur hanteert, bijv in de vorm van een aanwijzing.  Maak daarom 

van te voren goede afspraken met elkaar.  

 Koester het departement van Binnenlandse Zaken. BZK wordt nu soms door andere departementen 

gepasseerd. Het is belangrijk dat VNG, samen met IPO en Unie van Waterschappen zich ervoor inzet 

dat BZK weer het departement van het binnenlands bestuur wordt. Zorg ervoor dat je elkaars 

bondgenoot bent.  

 De VNG heeft als vereniging goud in handen, want een vereniging is bij uitstek een organisatie van 

netwerken, zowel op lokaal, regionaal als op landelijk en internationaal  niveau. Het is van belang dat de 

VNG meer zicht krijgt op deze netwerken en zich daarbij afvraagt: zijn die netwerken voor ons van 

belang?  Willen we hierbij betrokken zijn en zo ja, vanuit welke rol? Een leidende rol of juist niet? Het is 

belangrijk dat dit een bewuste keuze is.  

 Zorg voor voorposten die ontwikkelingen en interventies vanuit het Rijk in specifieke gebieden in het land 

in de gaten kunnen houden. Om te voorkomen dat vervelende situaties voor gemeenten en haar burgers 

zich elders kunnen herhalen. Wim Deetman noemt in dit verband de aardbevingsproblematiek, de 

krimpgebieden en de discussie rond Schiphol/Lelystad. 

 Zorg dat je als bestuur zicht hebt op netwerken en dat je niet alleen zaken oppakt maar ze ook weer 

loslaat door anderen in te zetten. En zorg ervoor dat je coördinatie en sturing houdt op bestuurlijke 

onderhandelingssituaties.  
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 De VNG kan verder een belangrijke vol vervullen in de agendasetting en in de schakelfunctie in het 

kennis vergaren en kennis overdragen voor en aan gemeenten. Kennisinstellingen zoals bijv. het SCP 

kunnen daarbij helpen. Het is van groot belang voor de VNG en voor gemeenten om een goed beeld te 

hebben op basis van informatie en waarnemingen van wat er nu precies aan de hand is.  

Jantine Kriens dankt Wim Deetman hartelijk voor zijn onderzoek en aanbevelingen. De voorzitter vult aan 

dat het bestuur zich gesterkt voelt in de keuzes die in de afgelopen periode gemaakt zijn, over bijvoorbeeld 

het initiatief Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering en de doorontwikkeling van de VNG organisatie. De 21 

aanbevelingen geven het bestuur houvast en inspiratie om richting te geven aan de reeds lopende trajecten 

en om nieuwe initiatieven te ontwikkelen.  

Voorstellen ter besluitvorming 

De voorzitter licht toe dat het VNG-bestuur de aanbevelingen van Wim Deetman op één uitzondering na met 

een positief advies aan de leden kan voorleggen. Die uitzondering betreft de commissie indeling in het 

sociaal domein. Het bestuur kiest voor twee vaste beleidscommissies in het sociaal domein en wijkt daarmee 

af  van de aanbeveling om drie vaste beleidscommissies in te stellen.  

De volgende voorstellen liggen ter besluitvorming voor: 

a. Wijziging van het Huishoudelijk Reglement in verband met het voorstel om niet langer te werken met 

subcommissies. 

b. Instelling van een vaste beleidscommissie Raadsleden en Griffiers. 

c. Instelling van twee commissies in het sociale domein en gelijktijdige opheffing van de commissie 

Werk & Inkomen, de commissie Gezondheid en Welzijn en de commissie Onderwijs, Cultuur en 

Sport. 

d. Instelling van twee vaste beleidscommissies in het fysieke domein en gelijktijdige opheffing van de 

commissie Ruimte en Wonen en de commissie Milieu, Energie en Mobiliteit. 

Op deze voorstellen zijn geen amendementen ontvangen. Wel is een motie ontvangen bij voorstel c. over de 

instelling van twee commissies in het sociaal domein.   

Op de vraag van de voorzitter of voorafgaand aan de behandeling van de voorstellen nog iemand het woord 

wil voeren, vraagt de heer Jos Wienen als voorzitter van de subcommissie Asiel en Integratie aandacht voor 

het belang van het integraal oppakken van vraagstukken.  

De voorzitter onderstreept het belang hiervan.  

De burgemeester van Opsterland, Ellen van Selm, voorzitter van de P10-gemeenten, vindt het rapport van 

Wim Deetman herkenbaar. Ze vraagt aandacht voor de samenwerking tussen stad en platteland en voor het 

perspectief en belang van de plattelandsgemeenten. De in de P10 vertegenwoordigde gemeenten omvatten 

12% van het totale oppervlak van Nederland. Ze kan zich vinden in het opheffen van de subcommissie 

Water mits het thema water en klimaatadaptatie goed geborgd worden in de nieuwe structuur.  

De heer Tjeerd van der Zwan reageert namens het bestuur dat het bestuur de genoemde aandachtspunten 

kan onderschrijven.  

Vervolgens licht Elly van Wageningen, wethouder in de gemeente Lelystad, de motie toe die namens de 

gemeenten Lelystad, Zaanstad, Zwolle, Zuidplas, Leiden, Hengelo, Groningen, Enschede, Edam-Volendam, 

Apeldoorn en Amsterdam is ingediend. De strekking van de motie is dat de voorgestelde structuur voor de 

commissies in het sociaal domein  onvoldoende aansluit bij de portefeuilleverdeling van het nieuwe kabinet 
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en de verdeling van thema’s over de departementen.  De indieners van de motie vinden het wenselijk dat de 

commissiestructuur het overleg over meer samenhangende strategische vraagstukken in het sociaal domein 

beter ondersteunt. De motie roept het bestuur op om de keuze voor twee vaste beleidscommissies in het 

sociaal domein die zich richten op respectievelijk “Jeugd, Onderwijs en Arbeid, Sport en Cultuur” en 

“Gezondheid, Werk en Inkomen” te heroverwegen, in afstemming met de huidige commissies in het sociaal 

domein.  

De reactie van de heer Tjeerd van der Zwan namens het bestuur is dat er nu sprake is van teveel 

versnippering. Vandaar het voorstel voor twee commissies waarbij vooral is gelet op integraliteit tussen 

thema’s en niet zozeer naar de departementale indeling.  

De heer Charlie Aptroot, burgemeester van Zoetermeer, onderschrijft de motie. Hij vindt aansluiting bij de 

portefeuilleverdeling binnen het kabinet belangrijk en het verminderen van het aantal commissies minder 

relevant.  

De heer Tjeerd van der Zwan stelt de ALV voor om het bestuursvoorstel over de twee nieuwe commissies in 

het sociaal domein in stemming te brengen en daarbij het bestuur te machtigen om in overleg met de vijf 

(sub/advies)commissies in het sociaal domein de themaverdeling tussen de twee nieuwe commissies aan te 

passen.  

De voorzitter geeft aan dat op dit punt (4c) eerst het bestuursvoorstel en daarna de motie in stemming zal 

worden gebracht.   

De voorzitter gaat over tot stemming over de verschillende voorstellen:  

4a. Wijziging van het Huishoudelijk Reglement in verband met het voorstel om niet langer te werken met 

subcommissies.  

Voor de aanvaarding van dit voorstel is een twee derde meerderheid van de stemmen vereist.  

Voor het voorstel: 100%. Tegen het voorstel: 0%. Dit betekent dat het voorstel is aangenomen.  

4b. Instelling van een vaste beleidscommissie Raadsleden en Griffiers 

Voor het voorstel: 97.60%. Tegen het voorstel: 2,40%. Dit betekent dat het voorstel is aangenomen.  

4c. Instelling van twee commissies in het sociale domein en gelijktijdige opheffing van de commissie Werk & 

Inkomen, de commissie Gezondheid en Welzijn en de commissie Onderwijs, Cultuur en Sport 

(inclusief machtiging aan het bestuur om in overleg met de vijf (sub/advies)commissies in het sociaal domein 

de themaverdeling tussen de twee nieuwe commissies aan te passen) 

Voor het voorstel: 74,96%. Tegen het voorstel: 25,04%. Dit betekent dat het voorstel is aangenomen.  

De motie van de gemeente Zaanstad e.a.  

Voor de motie: 49,50%. Tegen de motie: 50.50%. Dit betekent dat de motie is verworpen. 

4d. Instelling van twee vaste beleidscommissies in het fysieke domein en gelijktijdige opheffing van de 

commissie Ruimte en Wonen en de commissie Milieu, Energie en Mobiliteit. 

Voor het voorstel: 100%. Tegen het voorstel: 0%. Dit betekent dat het voorstel is aangenomen.  
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Inhoudelijke zaken  

 05. Statutenwijziging in verband met de normalisatie rechtspositie ambtenaren 

De invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren per 1 januari 2020 maakt een aanpassing 

van de Statuten van de VNG nodig. Uit een eerdere raadpleging van de leden blijkt dat een meerderheid van 

de leden de huidige positie van de VNG als onderhandelaar namens de gemeenten wil behouden.  

Om de statutenwijziging per 1 januari 2018 in werking te kunnen laten treden, is het noodzakelijk dat op 

deze ledenvergadering wordt ingestemd met de voorstellen tot statutenwijzigingen. Voor aanvaarding van 

het voorstel is op basis van de VNG Statuten (artikel 33 lid 3) minimaal een twee derde meerderheid van de 

uitgebrachte stemmen nodig. 

Bovendien is het noodzakelijk dat de ledenvergadering meteen de notulen op het punt van de 

statutenwijzing vaststelt. Op basis van de goedgekeurde notulen wordt de statutenwijziging in een notariële 

akte vastgelegd en kunnen de gewijzigde statuten per 1 januari 2018 van kracht worden. 

Het voorstel wordt in stemming gebracht.  

Voor het voorstel: 100%. Tegen het voorstel: 0%. Dat betekent dat het voorstel is aangenomen.  

Tevens stelt de ledenvergadering per acclamatie de notulen bij dit agendapunt, inclusief de uitslag van de 

stemming, vast. 

06. Stand van zaken Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) en Samen Organiseren 

Tijdens de ALV op 14 juni 2017 stemden de leden met een grote meerderheid in met het pakket voorstellen 

‘Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering’ (GGU)/Samen Organiseren. De voorstellen gingen over het 

opnemen in de VNG-statuten van GGU als derde functie, het instellen van het College van 

Dienstverleningszaken en het Fonds GGU, de bijdrage van de leden aan het Fonds en de activiteiten die in 

2018 binnen de GGU uitgevoerd gaan worden. Het VNG-bestuur kreeg mandaat om een aantal 

uitvoeringsbesluiten te nemen en ging daar voortvarend mee aan de slag. 

Het bestuur legt de ledenvergadering nu ter kennisname een stand van zaken voor van de verdere 

ontwikkelingen rond Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering en Samen Organiseren. 

De ledenvergadering neemt hier kennis van.  

07. Eindrapport visitatiecommissie Informatieveiligheid  

Frans Backhuijs, voorzitter van de visitatiecommissie Informatieveiligheid en burgemeester van Nieuwegein 

geeft een korte toelichting op het eindrapport van de commissie.  

In twee jaar tijd heeft de commissie 123 gemeenten bezocht. De constatering is dat de bewustwording van 

het belang van informatieveiligheid groter is geworden bij de bezochte gemeenten maar dat aandacht voor 

de technische ontwikkelingen nog achterblijft.  

Gemeenten beschikken over veel data en de trend is dat data voor gemeenten net zo belangrijk gaan 

worden als geld. Informatiebeleid is nauw verbonden met privacy en integriteit en deze driehoek is dan ook 

van groot belang om binnen gemeenten het gesprek over te voeren.  

Het thema Informatieveiligheid staat op de agenda maar het echte werk begint pas.  
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Namens het bestuur reageert Franc Weerwind als voorzitter van de VNG commissie Dienstverlening en 

Informatiebeleid op het rapport. Hij constateert dat de visitatiecommissie een geweldige prestatie heeft 

geleverd door het onderwerp Informatieveiligheid op de bestuurlijke agenda’s te krijgen. Het gaat niet alleen 

om bewustwording maar ook om gedrag en menselijk handelen. Het is van groot belang om als gemeenten 

onderling goede voorbeelden uit te wisselen. De commissie Dienstverlening en Informatiebeleid zal zich 

ervoor inzetten om dit thema op de bestuurlijke agenda’s van alle 380 gemeenten te krijgen. 

De voorzitter dankt de visitatiecommissie voor al haar inspanningen voor dit belangrijke onderwerp.  

 

Overige zaken 

08.  Rondvraag / WVTTK  

De voorzitter constateert dat er een motie is ingediend en dat verschillende insprekers zich hebben gemeld.  

Motie verpakkingen 

De motie is van de gemeenten Bunschoten en Zeist. Wethouder Menno Nagel van de gemeente 

Bunschoten geeft een toelichting. De strekking van de motie is een oproep aan het bestuur van de VNG om 

in overleg te treden met de staatssecretaris met als doel effectieve prikkels aan het huidige systeem toe te 

voegen zodat de markt wordt gestimuleerd om moeilijk tot niet te recyclen plastics niet meer toe te passen. 

Dit met verwijzing naar de motie inzake het onderwerp verpakkingen die tijdens de ALV van 14 juni 2017 is 

ingediend, door het bestuur is overgenomen en door de ledenvergadering unaniem is aanvaard. Het verzoek 

is om in de ALV tijdens het VNG-jaarcongres op 26 en 27 juni 2018, de voortgang van de behandeling van 

deze motie te agenderen en indien noodzakelijk elk halfjaar nadien te rapporteren over de verdere voortgang 

hiervan.  

Berend de Vries meldt namens het bestuur dat er overleg is geweest met de indieners en dat dit geleid heeft 

tot een aanpassing van de tekst van de motie onder punt 1 (in de eerdere versie werd een percentage 

genoemd). Het bestuur kan met die aanpassing de motie overnemen.  

De motie wordt in stemming gebracht. Voor: 95,50%. Tegen: 4,50%. Daarmee is de motie aangenomen.  

De voorzitter geeft de sprekers die zich hebben aangemeld het woord.  

Oproep deelname raadsleden aan VNG congres en VNG commissies 

De eerste spreker is mevrouw Cordes, raadslid in Vught. Zij doet een oproep aan het bestuur om raadsleden 

actiever te stimuleren om deel te nemen aan het VNG congres en aan VNG commissies.  

Wieke Paulusma, raadslid in Groningen, reageert namens het bestuur dat zij de oproep een warm hart 

toedraagt. Het bestuur ondersteunt de oproep om raadsleden te sterker betrekken. Dat is ook de inzet van 

onze commissie Raadsleden & Griffiers. In de afgelopen jaren heeft de VNG geprobeerd een programma 

voor het VNG Jaarcongres te maken dat ook voor raadsleden aantrekkelijk is. Dat heeft ook geleid tot een 

hogere deelname van raadsleden aan het Congres. Daarnaast betrekt de VNG raadsleden sterker bij onze 

governance met de instelling van een commissie voor Raadsleden & Griffiers. Ook blijven raadsleden 

welkom in de andere VNG commissies. In de komende raadsperiode zal de VNG zich hiervoor blijven 

inspannen. Daarnaast is van belang dat raadsleden ook zelf initiatief nemen. Raadsleden kunnen zichzelf 

kandidaat te stellen voor VNG bestuur of commissies of op een andere manier participeren in VNG 

initiatieven.  
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Cao onderkant arbeidsmarkt 

De volgende spreker is de heer Rood, wethouder van de gemeente Castricum. Hij geeft als wethouder 

uitvoering aan de motie van de raad van Castricum die het college heeft opgedragen om “zijn steun uit te 

spreken voor een cao dan wel centrale afspraken over arbeidsvoorwaarden voor de onderkant van de 

arbeidsmarkt en zich hiervoor hard te willen maken binnen de VNG”. Er zal geen motie worden ingediend.   

Joyce Langenacker, wethouder van de gemeente Haarlem, bepleit mede namens 30 andere wethouders het 

belang van een goede cao voor de onderkant van de arbeidsmarkt.  

Namens het bestuur geeft  Roel Cazemier, voorzitter van het College voor Arbeidszaken, aan dat de 

problematiek bekend is en dat dit zeker de aandacht heeft van het bestuur. Dat is ook de reden geweest 

voor het bestuur om hoogleraar Roel Bekker te vragen een verkenning te doen. De conclusie van het 

onderzoek was dat er nu geen noodzaak is voor onderhandelingen met de bonden over een cao voor de 

onderkant van de arbeidsmarkt, maar dat de problematiek wel alle aandacht verdient, inclusief de 

pensioenproblematiek. De VNG gaat hierover dan ook in gesprek met het Rijk. De VNG wil ook van het Rijk 

weten wat nu precies bedoeld wordt met loondispensatie. Het is van groot belang dat daarover meer 

duidelijkheid komt.  

Abonnementstarief Wmo 

Wethouder Briels van de gemeente Laarbeek vraagt aandacht voor de introductie van een vast 

abonnementstarief Wmo namens de Peelgemeenten. De Peelgemeenten: Deurne, Asten, Someren, 

Gemert-Bakel en Laarbeek  vinden het zorgelijk dat in het regeerakkoord de voorgenomen maatregel is 

aangekondigd om de inkomensafhankelijke eigen bijdrage Wmo om te buigen naar een vast laag 

abonnementstarief Wmo. Hiermee wordt “de kanteling” als belangrijke pijler onder de Wmo uitgehold, en 

hebben gemeenten in de toegang geen instrument meer om de financiële draagkracht van burgers 

bespreekbaar te maken. Met deze maatregel wordt het effect van de kanteling dat afgelopen jaren is 

opgebouwd deels teniet gedaan.  

Wethouder Briels doet een oproep aan de VNG om deze zorgelijke ontwikkeling breed onder de aandacht te 

brengen van het ministerie en Tweede Kamer en te vragen om een handvat binnen de wet Wmo waarmee 

gemeenten in staat zijn om in alle redelijkheid voor bepaalde voorzieningen ook de financiële draagkracht 

van burgers mee te kunnen laten wegen. Indien dit niet meer mogelijk is via de eigen bijdrage dan 

bijvoorbeeld via inkomensgrenzen. 

De voorzitter antwoordt dat het bestuur de oproep ondersteunt. Het gaat niet alleen om belang van aandacht 

voor inkomstenderving voor gemeenten maar ook om de inkomens- en vermogenspositie van burgers. Dit is 

een zorgelijk punt, zowel voor de burgers als voor de gemeenten  waarvoor de VNG aandacht zal  vragen bij 

het Rijk.  

Werkkostenregeling en actualisatieplicht Omgevingswet 

Mevrouw Bloemen, burgemeester Zoeterwoude, vraagt aandacht voor 2 punten. Allereerst de 

werkkostenregeling voor raadsleden. Ze wil een signaal afgeven dat het bedrag dat over deze regeling aan 

de fiscus betaald moet worden, heel erg hoog is. Ze roept de aanwezigen op om in hun eigen organisatie dit 

na te gaan.  

Verder vraagt zij aandacht voor de actualisatieplicht Omgevingswet. Ze is blij dat deze afgeschaft gaat 

worden. Wel maakt ze zich zorgen of de regeling daarvoor wel op tijd komt, nu de invoering van de OW naar 

achteren is geschoven. Dit kan veel gemeenten in de problemen brengen.  
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Namens het bestuur reageert Boudewijn Revis dat de VNG zich hard maakt voor invoering van de 

afschaffing van de actualisatieplicht.  

Betrokkenheid raadsleden bij bijeenkomst Denktank 

Marieke van Doorn, raadslid Almelo, zegt dat ze raadsleden heeft gemist in de uitnodiging van de 

bijeenkomst van de VNG Denktank vandaag over regionale samenwerking.  

De voorzitter van de Denktank, Milo Schoenmakers, laat weten dat raadsleden zeker van groot belang zijn 

en dat zij ook aanwezig waren, ook al waren ze niet specifiek in de uitnodiging genoemd. Raadsleden zijn 

juist van groot belang bij het vraagstuk van de regionale samenwerking.  

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de ledenvergadering.  

 

 

 

 

 


