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Geachte heer Van Zanen,
Wij leveren bijgevoegde motie bij u in.
Motie Uitvoering en financiering van landelijk georganiseerde opererende taken
In de motie verzoeken de ondertekenaars het bestuur van de VNG:
1. met de gemeenten opnieuw een principiële discussie aan te gaan over uitvoering en financiering
van gedecentraliseerde taken binnen het sociaal domein die nu door de VNG worden
uitgevoerd;
2. lopende deze discussie aan de leden geen onomkeerbare voorstellen voor te leggen over
uitvoering en/of financiering van deze taken.
De motie is voorbereid door gemeenten in de Regio Achterhoek en gedeeld met de P10 gemeenten.
Op dit moment is bekend dat alle acht colleges van de Regio Achterhoek de motie ondersteunen,
aangevuld met de P10 gemeenten Ooststellingwerf en Hollands Kroon.
Wij vragen u de motie in stemming te brengen tijdens de Buitengewone Algemene ledenvergadering
van de VNG op 30 november 2015.
Vragen
Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact op met de heer R. Heij, telefoonnummer 0545-250
216.
Hoogachtend,

Psecretaris,
an

drs. J.H

ostrum
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Kopie aan:
- archief
- algemeen Bestuur van de Regio Achterhoek en de gemeentebesturen van Bronckhorst, Winterswijk, Oost-Gelre,
Aalten, Oude IJsselstreek, Montferland en Doetinchem
- P10 en de gemeentebesturen van Ooststellingwerf en Hollands Kroon
- collegeleden van Berkeiland
- gemeenteraad van Berkeiland
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Motie Achterhoekse gemeenten tbv Buitengewone ALV VNG 30 november 2015
De VNG in vergadering bijeen op 30 november 2015 spreekt zich uit over uitvoering en
financiering van landelijk opererende organisaties die taken uitvoeren in het kader van de
WMO en/of de Jeugdwet en/of de Participatiewet:
constaterende:
«

dat in de Algemene Ledenvergadering van de VNG op 18 juni 2014 is besloten in
het kader van 'Organisatie van de uitvoeringskrachť de uitvoering van een aantal
gedecentraliseerde taken neer te leggen bij de VNG, onder meer
Vertrouwensnetwerk, Doventolkvoorziening, Electronisch luisterend oor,
Vrouwenopvang en een aantal ondersteunende diensten ten behoeve van de
decentralisaties;

»

dat voor de financiering hiervan een uitname uit het gemeentefonds is gedaan;

»

dat het bij deze inhoudelijke taken zou gaan om tijdelijke maatregelen voor 1 tot
2 jaar;

»

dat in de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van de VNG op 17
november 2014 besloten is over 'De ondersteuning van uw uitvoeringskracht: een
update voor 2015 en verder' waarvoor een extra uitname uit het gemeentefonds
is gedaan;

»

dat in de Algemene Ledenvergadering van de VNG op 3 juni 2015 besloten is
over 'Spelregels collectieve inkoop en financiering', dat wil zeggen om voorstellen
uit te werken om per 2017 de structurele werkzaamheden niet meer te
financieren via uitnamen uit het gemeentefonds maar op andere manieren zoals
specifieke bijdragen of hogere contributie;

»

dat uitvoering van inhoudelijke gemeentelijke taken niet structureel dient te
behoren tot het takenpakket van een belangenorganisatie als de VNG;

«

dat bij de VNG hierdoor belangenverstrengeling kan optreden;

»

dat de gemeenteraden hun verantwoordelijkheden niet kunnen waarmaken voor
door de VNG uitgevoerde maar desalniettemin gemeentelijke taken;

»

dat taken die niet door gemeenten kunnen worden uitgevoerd, derhalve niet naar
gemeenten gedecentraliseerd kunnen worden en derhalve bij het Rijk behoren te
blijven;

»

dat de oorspronkelijke tijdelijkheid van de maatregelen van maximaal 2 jaar in de
zomer van 2016 afloopt;

»

dat de zomer 2015 aangekondigde financieringsvoorstellen voor inmiddels
structurele werkzaamheden er op duiden dat het proces onomkeerbaar lijkt te zijn
geworden;

verzoekt het bestuur van de VNG:
»

»

met de gemeenten opnieuw een principiële discussie aan te gaan over uitvoering
en financiering van gedecentraliseerde taken binnen het sociaal domein die nu
door de VNG worden uitgevoerd;
lopende deze discussie aan de leden geen onomkeerbare voorstellen voor te
leggen over uitvoering en/of financiering van deze taken.

Ondertekend mede namens de colleges van de gemeenten in de Regio Achterhoek:
Bronckhorst, Winterswijk, Oost-Gelre, Aalten, Oude IJsselstreek, Montferland en
Doetinchem en de colleges van de P10 gemeenten Ooststellingwerf en Hollands Kroon

.A. Wi deman

de bufgemeester,
drs/J. H.A. van Oostrum

Ġ

