
BUITENGEWONE ALV 30 NOVEMBER 2018 

 
5a. Overzicht opvolging moties ALV 27 juni 2018  

(uitgezonderd vier moties inzake financiën sociaal domein) 
 

 

 

Voorstel aan de leden:  

- Op basis van de onderstaande verantwoording van het bestuur over de uitvoering van de 

moties in te stemmen met afdoening van de moties. 

 

 

 

1. Motie huishoudelijke hulp / amvb reële kostprijzen  

 

 

Oproep motie 

- Zich actief in te spannen om de positie van de gemeenten nadrukkelijk naar voren te 

brengen in de regiegroep en daarbij ook actief de media te zoeken 

- Zich in te zetten om bij de evaluatie met kracht aandacht te vragen voor de gevolgen van 

de huidige AMvB voor de financiële risico’s van de gemeenten. 

 

Uitvoering motie: concrete acties en voornemens VNG 

 

Actief de media opzoeken 

Als tegenwicht tegen de negatieve publiciteit van werkgevers en werknemers (zie hun website reële 

prijzenwijzer.nl) heeft de VNG in de media gereageerd. Zo heeft directeur Ali Rabarison in juni een 

interview gegeven aan Zorgvisie waarin zij tevens heeft gereageerd op een interview met Corine 

Dijkstra, wethouder te Gouda en indiener van de motie. Daarnaast is de wethouder van Zutpen die 

in goede samenwerking met zorgaanbieders tot een reële kostprijs bepaling van huishoudelijke hulp 

is gekomen, door Binnenlands Bestuur geïnterviewd Tegengeluid  tegen de negatieve 

beeldvorming dat gemeenten te lage tarieven zouden betalen kwam daarnaast van Minister Hugo 

de Jonge in het AO Wmo van 26 september jl. en van  Jan Telgen, onafhankelijk expert van de 

regiegroep in een interview in Zorgvisie van 26 september.  

 

VNG i.s.m. NDSD laten een onderzoek onder 15 gemeenten en aanbieders uitvoeren naar de 

ervaringen met de toepassing van de AMvB 

  

VNG ism NDSD heeft KPMG de opdracht gegeven om 10 tot 15 gemeenten te interviewen die op 

de website reële prijzenwijzer een kwalificatie hebben gekregen dat hun tarief voor huishoudelijke 

hulp respectievelijk goed, break even dan wel onder de kostprijs is. In dit onderzoek hebben we ook 

aandacht gevraagd voor de samenwerkingsrelatie tussen de gemeente en de aanbieder: wat gaat 

goed en wat is ingewikkeld? Daarom worden de gemeenten die in het onderzoek betrokken zijn ook 

verzocht een of meer aanbieders te betrekken bij de interviews. KPMG is afgelopen week gestart 

met het benaderen van gemeenten. 

 Dit onderzoek is een eigen initiatief van VNG ism NDSD dat buiten de werkzaamheden van de 

regiegroep valt. VNG en NDSD gebruiken de uitkomsten om gemeenten beter te kunnen 

ondersteunen bij de toepassing van de AMvB. 

 

Evaluatietraject amvb reële kostprijzen 

De VNG is vertegenwoordigd in zowel de bestuurlijke als in de technische klankbordgroep van het 

evaluatietraject. De financiële gevolgen voor gemeenten zijn nadrukkelijk onderdeel van de 



evaluatie. Wij zullen de VNG commissie Zorg Jeugd en Onderwijs en het bestuur op de hoogte 

houden van tussentijdse resultaten van de evaluatie. 

  

Positie VNG in de regiegroep 

VNG en Netwerk Directeuren Sociaal Domein (NDSD) stellen zich constructief kritisch op in de 

regiegroep. De verhoudingen in de regiegroep zijn niet goed. Vakbonden en werkgevers blijven de 

AMvB interpreteren als een instrument  om een minimumtarief dat zij toereikend achten te bereiken 

De website reële prijzenwijzer blijft bestaan inclusief alle namen van gemeenten die volgens de 

website een te laag tarief hanteren. Doordat partijen de AMvB zo verschillend interpreteren is het 

onmogelijk om gezamenlijke informatiebijeenkomsten te organiseren. De VNG heeft dat in de 

regiegroep ook aangegeven. 

De VNG heeft er op aangedrongen dat de onafhankelijke expert een vraag en antwoord overzicht 

maakt van de belangrijkste vraagpunten met betrekking tot de AMvB ten behoeve van gemeenten 

en aanbieders. Voorts is gebleken dat een onafhankelijke expert op het terrein van inkoop niet alle 

juridische vragen over de AMvB (met name over het contractrecht) kan beantwoorden . VWS heeft 

toegezegd  juridische expertise bij de regie groep te zullen inschakelen. 

 

De regiegroep houdt op te bestaan per 1 januari 2019.   

 

Uitvoering motie: in hoeverre is aan de strekking van de motie tegemoetgekomen? 

De motie is geheel uitgevoerd. 

 

Verantwoordelijke VNG commissie:  

Zorg, Jeugd & Onderwijs 

 

 

  



Motie 2 kosten gebruik berichtenbox MijnOverheid/GDI (generieke digitale infrastructuur) 

 

 

Oproep motie 

- dat moet worden ingezet op een significante verlaging (25%)  van de tarieven voor het 

gebruik van GDI voorzieningen vanaf 2020 ten opzichte van het peiljaar 2018 

- te bewerkstelligen dat de tarieven van de berichten via Mijn Overheid Berichtenbox (MOBB) 

2019 worden gemaximeerd op de kostprijs van papieren verzending van aanslagen (ca 

0,40 euro per belastingaanslag incl. BTW).    

 

Uitvoering motie: concrete acties en voornemens VNG 

- VNG zet in op uitvoering van de intentie van de motie. In haar advies heeft het bestuur een 

voorbehoud gemaakt rond  het tijdstip waarop de beoogde kostenverlagingen voor 

gemeenten zichtbaar worden 

- VNG heeft na de ALV de eigenaar van Logius (BZK) geïnformeerd over de inhoud en 

strekking van de ALV motie 

- De governance rond Logius is in 2018 is als gevolg van de interbestuurlijke afspraken rond 

de besturing van Digitale overheid gewijzigd. De afspraken zijn erop gericht om meer  

invloed te krijgen op het proces dat de voorzieningen programmeert en tarieven bepaalt 

neemt VNG vanaf begin 2018 actief deel aan: 

o het overkoepelend interbestuurlijk overleg Digitale Overheid (OBDO) 

o de programmeringsraad Logius (PL) 

o de interbestuurlijke commissie middelen (ICM) 

o de Klantraden Logius (gemeentelijke vertegenwoordiging is sinds de zomer 

gerealiseerd) 

o de kascommissie Logius (ondersteunend aan de PL)  

- In de PL van september jl. heeft VNG op basis van deze motie het voorstel van Logius voor 

het tarief MOBB 2019 aangehouden en gevraagd om een duidelijker perspectief, dit wordt 

nu door de financiële werkgroep, waar VNG deel van uitmaakt, opgepakt 

- Voor de goede orde; voor 2019 betreft de totale jaarlast voor deze diensten (Incl. DigiD en 

MOBB) ongeveer € 2,5 mln. Over 2018 is dit bedrag als taakmutatie via het gemeentefonds 

voor gemeenten afgekocht. Eenzelfde voornemen ligt voor 2019 voor.  

 

Uitvoering motie: in hoeverre is aan de strekking van de motie tegemoetgekomen? 

De motie is uitgevoerd naar de geest van de motie. Op de gegeven korte termijn is uitvoering van 

de motie naar de letter niet mogelijk. De VNG zet zich ook op langere termijn in naar de geest van 

de motie en daarvoor is een adequaat proces ingericht. 

 

Belangrijkste punten: 

- De VNG wendt in de governance rond Logius haar invloed aan om tot transparantie en 

kostenreductie te komen 

- Voor een daadwerkelijke verlaging van de tarieven 2020 moet nog besluitvorming volgen.      

De VNG heeft al wel positie ingenomen om dit doel te bereiken 

- T.a.v. de gewenste maximering voor 2019 is het doel niet gehaald, de concept tarieven moeten 

nog worden vastgesteld door BZK.  

 

Verantwoordelijke VNG commissies:  

Commissie Informatiesamenleving/Commissie Financiën 

 

 

  



Motie 3 over elektronisch tellen en stemmen bij verkiezingen 

 

 

Oproep motie 

- Aan het ministerie van BZK voor te leggen om elektronisch tellen te vertalen naar concreet 

beleid en de volgende verkiezingen te gebruiken als proefperiode om elektronisch tellen te 

onderzoeken in de praktijk. 

- Aandacht te blijven vragen om ook elektronisch stemmen op termijn mogelijk te maken. 

 

Uitvoering motie: concrete acties en voornemens VNG 

 

- Het huidige stembiljet is niet elektronisch telbaar. Daarom moet eerst een stembiljet worden 

ontwikkeld dat wel elektronisch kan worden geteld. De invoering van een nieuw stembiljet 

dat bovendien elektronisch telbaar is, is opgenomen in de Verkiezingsagenda 2021 van 

VNG/NVVB én de vernieuwingsagenda van de minister van BZK. De minister heeft een 

concreet stappenplan ontwikkeld om vanaf de herindelingsverkiezingen in november 2018 

te experimenteren met het stemmen met verschillende modellen nieuwe stembiljetten. Van 

deze modellen is reeds aangetoond dat ze elektronisch telbaar zijn. Als de kiezer overweg 

blijkt te kunnen met het nieuwe stembiljet, kunnen vervolgens experimenten plaatsvinden 

met het elektronisch tellen van de stemmen op een centrale plek in de gemeente. Hiervoor 

is experimenteerwetgeving nodig.  

Ter uitvoering van de Verkiezingsagenda 2021 hebben VNG en NVVB op 12 september jl. 

een hackathon georganiseerd over een nieuw stembiljet. Het ontwerp dat als winnaar van 

deze hackathon uit de bus is gekomen, heeft sterke gelijkenis met de modellen waarmee 

BZK gaat experimenteren.  

- De VNG houdt de ontwikkelingen om elektronisch stemmen mogelijk te maken nauwlettend 

in de gaten en zal voor zover dat is aangewezen, het overleg met BZK en de Kiesraad 

zoeken om op dit punt nadere stappen te zetten. 

 

 

Uitvoering motie: in hoeverre is aan de strekking van de motie tegemoetgekomen? 

Aan de strekking van de motie is geheel tegemoetgekomen.  

 

Verantwoordelijke VNG commissie:  

Bestuur en Veiligheid 

 



Motie 4 Iedereen moet kunnen stemmen  

 

 

Oproep motie 

- Er bij het kabinet en de Kiesraad op aan te dringen dat de Kieswet dusdanig wordt 

gewijzigd dat het wordt toegestaan dat: 

a. mensen met een visuele beperking tijdens het stemmen gebruik kunnen maken van 

technische hulpmiddelen;  

b. mensen met een verstandelijke beperking zich tijdens het uitbrengen van hun stem 

onder voorwaarden (waaronder vooraf aanmelden) door een derde laten bijstaan.   

- Om in overleg met het kabinet en de Kiesraad te zoeken naar oplossingen om elektronisch 

stemmen en tellen van de stemmen mogelijk te maken. Daarbij dient de veiligheid van het 

stemproces gegarandeerd te blijven tegen acceptabele kosten. 

 

Uitvoering motie: concrete acties en voornemens VNG 

- Op 1 januari 2019 treedt een wijziging van de Kieswet in werking op basis waarvan, kort 

gezegd, de stemlokalen 100% toegankelijk moeten zijn voor mensen met een fysieke 

beperking. Ook kiezers met een visuele beperking moeten dus zelfstandig hun stem 

kunnen uitbrengen. Zij mogen daarbij technische hulpmiddelen gebruiken. Hiertoe worden 

diverse initiatieven ontplooid. Vanaf 1 januari moeten in elk stemlokaal leesloeps aanwezig 

zijn voor slechtzienden. Daarnaast zal de VNG, in samenspraak met de doelgroep, bij de 

herindelingsverkiezingen in november 2018 weer een pilot met de stem-mal laten 

plaatsvinden en de evaluatie daarvan gebruiken om volgende stappen te zetten in 2019  

- Het kunnen bieden van hulp in het stemhokje aan kiezers met een verstandelijke 

beperking, staat hoog op de agenda van de minister van BZK. Het ministerie van BZK heeft 

begin september met belangenorganisaties besproken op welke manier hulp in het 

stemhokje mogelijk kan worden. De VNG heeft voorafgaand aan dit overleg de motie onder 

de aandacht van BZK gebracht. Momenteel wordt verder verkend onder welke 

voorwaarden hulp in het stemhokje aan kiezers met een verstandelijke beperking is 

toegestaan. Bij de uitwerking van de ideeën hierover blijft de VNG actief betrokken 

- Het onderdeel over elektronisch tellen en stemmen sluit aan bij motie 3 over elektronisch 

tellen en stemmen bij verkiezingen. 

 

Uitvoering motie: in hoeverre is aan de strekking van de motie tegemoetgekomen? 

Aan de motie is uitvoering gegeven.  

 

Bij het ministerie van BZK is de inhoud van de motie onder de aandacht gebracht en gevraagd 

daarmee rekening te houden in de discussie met belangenorganisaties over het bieden van hulp in 

het stemhokje. De Kiesraad neemt ook aan die discussie deel. Dát er hulp door een derde geboden 

gaat worden is dus, mede dankzij de motie, een feit. De voorwaarden waaronder die hulp geboden 

zal worden zijn voorlopig nog niet uitgekristalliseerd. De VNG blijft bij de uitwerking van die ideeën 

betrokken. 

 

Verantwoordelijke VNG commissie:  

Bestuur en Veiligheid  

 



Motie 5 Wmo abonnementstarief 

 

 
Oproep motie:  
Bij het kabinet aan te dringen op het niet invoeren van het Wmo abonnementstarief.  

 

Uitvoering motie: concrete acties en voornemens VNG 

De VNG heeft zeer actief gelobbyd om het abonnementstarief niet in te voeren. Er zijn brieven 

gestuurd naar minister Hugo de Jonge, de Tweede en Eerste Kamer en naar de Raad van State.  

Het bestuurlijk overleg tussen VNG en minister de Jonge over dit onderwerp is in mei van dit jaar 

afgebroken omdat de minister geen enkele concessie heeft gedaan in de richting van gemeenten. 

De zorg over de aanzuigende werking van de maatregel blijft bestaan. 

 

Het Besluit dat geldt voor 2019 is inmiddels geaccepteerd door de Tweede en Eerste Kamer.  

Het advies van de Raad van State wordt eind oktober verwacht. De besluitvorming over het 

wetsvoorstel dat per 1 januari 2020 van kracht wordt loopt nog. Het wetsvoorstel ligt nu ter 

advisering voor bij de Raad van State en verwacht wordt dat het advies in november bekend zal 

worden. Daarna zal het naar de Tweede Kamer worden gestuurd. Op dat moment zullen we een 

afweging maken of het zinvol is om  de beide Kamers opnieuw te benaderen en onze zorgen 

kenbaar maken.  

 

Tegelijk werken we samen met VWS om gemeenten zo goed mogelijk voor te bereiden op de 

veranderingen met ingang van 1 januari 2019. Inmiddels heeft de VNG een ledenbrief gestuurd met 

alle beschikbare informatie over de consequenties voor gemeenten van de invoering van de het 

Besluit in 2019.  De ledenbrief bevat tevens de gewijzigde modelverordening Wmo. 

 

VNG realisatie is bezig met een uitvoeringstoets om consequenties van het wetsvoorstel 

abonnementstarief in kaart te brengen. Samen met VWS zijn we bezig een monitor te ontwikkelen 

die inzicht moet gaan geven in de aanzuigende werking van de maatregel. 

 

Uitvoering motie: in hoeverre is aan de strekking van de motie tegemoetgekomen? 

- De VNG heeft zich zeer actief ingezet in de lobby. Dat heeft helaas niet tot concessies van 

minister De Jonge geleid 

- De VNG richt zich nu op het verdere wetgevingsproces 

- Tegelijkertijd werkt de VNG samen met VWS om gemeenten zo goed mogelijk voor te 

bereiden op de veranderingen met ingang van 1 januari 2019.  

 

Verantwoordelijke VNG commissie:  

Zorg, Jeugd en Onderwijs. 

 

 

 

  



Motie 6 Klimaatakkoord 

 

 

Oproep motie 

Bij het kabinet en het klimaatberaad erop aan te dringen dat: 

- gemeenten voor het Klimaatakkoord de benodigde juridische en voldoende financiële 

middelen (€ 300 miljoen per jaar) van het Rijk krijgen 

- het gehele proces voor de regionale energiestrategie voldoende ruimte biedt voor een 

gezamenlijke gedragen aanpak 

- zorggedragen wordt dat iedereen mee kan doen. 

 

Uitvoering motie: concrete acties en voornemens VNG 

- In de gesprekken over het Klimaatakkoord worden 3 voorwaarden gesteld voor gemeenten 

om hun bijdrage te kunnen leveren: i. de beschikking over voldoende financiële middelen, ii. 

de juiste bevoegdheden, iii. het op orde zijn van het ‘speelveld’ (voldoende bouwers, 

installateurs, architecten, stedenbouwkundigen, enzovoort). Aanvullend wordt een 

onderzoek verricht naar de benodigde capaciteit en middelen bij gemeenten voor de extra 

taken die horen bij de regierol in de gebouwde omgeving 

- In lijn met de wensen van gemeenten geeft VNG samen met provincies, waterschappen en 

rijk vorm aan de Regionale Energiestrategieën waarmee regio’s zelf gaan over de ruimtelijke 

inpassing van de energieopwekking (warmte en elektriciteit), de benodigde infrastructuur en 

het ambitieniveau. Dankzij gemeenten staat de transitie daarmee ook dichtbij de burger. Dit 

is de basis voor verwoorde gezamenlijke en gedragen aanpak 

- VNG benadrukt in haar gesprekken dat gemeenten de energietransitie moeten kunnen 

uitleggen aan haar inwoners. De transitie moet haalbaar en betaalbaar zijn. We leggen 

daarom de verbinding met de woningbouwopgave, lobbyen voor het behoud van 7 jaar 

terugverdientijd op wetgeving die de salderingsregeling vervangt en voeren gesprekken over 

de zogeheten ‘gebouwgebonden financiering’. 

 

De motie wordt gezien als ondersteunend aan de onderhandelingsinzet voor het Klimaatakkoord. 

 

Uitvoering motie: in hoeverre is aan de strekking van de motie tegemoetgekomen? 

- De gesprekken over het Klimaatakkoord zijn nog gaande en ook het onderzoek naar de 

uitvoeringsgevolgen loopt nog. Hierover kan nog geen uitspraak worden gedaan. Tot die tijd 

blijft VNG zich inzetten op de genoemde punten (genoemde randvoorwaarden en 

‘uitlegbaarheid’/betaalbaarheid) 

- Het proces van de Regionale Energiestrategieën loopt. VNG werkt samen met 

medeoverheden aan het opzetten van een zorgvuldige governancestructuur waarmee alle 

partijen zich aan de strategie committeren. 

 

Verantwoordelijke VNG commissie:  

Economie, Klimaat, Energie en Milieu 

 

  



Motie 7: Raamovereenkomst Verpakkingen 

 

 

Oproep motie 

De motie roept het VNG-bestuur enerzijds op om in overleg te treden met de staatssecretaris, en 

haar te verzoeken om: 

- Het gebrek aan vertrouwen tussen de raamovereenkomstpartijen te herstellen, door een 

onafhankelijke voorzitter te initiëren 

- Afspraken en vergoedingen voor de inzameling en verwerking van kunststof verpakkingen 

na 2022 in wet- en regelgeving vast te leggen 

- De huidige recyclingdoelstelling van 52% substantieel te verhogen 

- Producenten en importeurs met wet- en regelgeving en/of prikkels te stimuleren meer 

secundaire grondstoffen toe te passen en hen ervan te vergewissen dat de op de markt 

gebrachte verpakkingen ook daadwerkelijk recyclebaar zijn. 

 

De motie roept het VNG-bestuur anderzijds op om:  

- De inzet van de VNG op dit dossier te verhogen 

- De leden te informeren over de uitwerking van deze motie. 

 

Uitvoering motie: concrete acties en voornemens VNG 

De drie raamovereenkomstpartijen (ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, Afvalfonds 

Verpakkingen en VNG) werken momenteel aan voorstellen voor nieuwe afspraken, waarover 

gezamenlijk overeenstemming moet worden bereikt. De motie wordt gezien als ondersteunend aan 

de onderhandelingsinzet voor aanpassing van de overeenkomst en wordt dan ook (voor zover 

mogelijk) uitgevoerd. 

- In het bestuurlijk overleg van 17 september jl., zijn de in de motie opgenomen verzoeken 

besproken met zowel staatssecretaris als bestuurders van het verpakkende bedrijfsleven. 

De staatssecretaris heeft besloten de regie meer naar zich toe te trekken, aangegeven 

ambitie te willen zien bij het verpakkende bedrijfsleven als het gaat om zowel verhoging van 

de recyclingdoelstelling als stimulering van het op de markt brengen goed recyclebare 

verpakkingen. Afspraken over inzameling en verwerking na 2022 dienen nader uitgewerkt 

te worden 

- In de vergadering van de VNG-commissie EKEM op 6 september jl. is gesproken over 

verhoging van de inzet van de VNG op het betreffende dossier. De commissie heeft vier 

leden benoemd als portefeuillehouder voor het dossier afval en circulaire economie. Op 

ambtelijk niveau is in samenwerking met de NVRD een externe aangesteld voor 

ondersteuning binnen het dossier.    

 

Uitvoering motie: in hoeverre is aan de strekking van de motie tegemoetgekomen? 

Hoewel het merendeel van de oproepen in de motie zijn besproken met de staatssecretaris, wordt 

pas in een later stadium duidelijk of deze verzoeken ook op voldoende wijze verwerkt zijn in de 

nieuw te maken afspraken over de Raamovereenkomst Verpakkingen. De onderhandeling met het 

ministerie van Infrastructuur & Waterstaat en het Afvalfonds Verpakkingen loopt naar verwachting 

nog enkele maanden. Dit is afhankelijk van de uitkomsten van de aankomende bestuurlijke 

overleggen. Tot die tijd blijft de VNG zich inzetten op de genoemde punten. 

 

Verantwoordelijke VNG commissie:  

Economie, Klimaat, Energie en Milieu  

 

 

  



Motie 8 over onderwijshuisvesting 

 

 

Oproep motie 

De motie roept het VNG-bestuur op: 

- In gesprek te gaan  met het Rijk en de onderwijsorganisaties over een substantiële 

verhoging van de bekostiging voor onderwijshuisvesting waarmee het mogelijk wordt om te 

voorzien in schoolgebouwen die voldoen aan de huidige kwaliteitseisen en aan de 

toekomstige eisen op het gebied van duurzaamheid.   

 

Uitvoering motie: concrete acties en voornemens VNG 

De motie verwoordt het gevoel dat vergoeding voor onderwijshuisvesting via het gemeentefonds niet 

meer in verhouding staat tot de kosten die in de praktijk moeten worden gemaakt. Dit signaal komt 

van veel gemeenten.  

 

Om uitvoering te geven aan deze motie heeft het bestuur op 1 november jl. een expertiseteam 

Onderwijshuisvesting ingesteld met de volgende opdracht:  

- Maak een reconstructie van de ontwikkeling van de geldstroom die gemeenten (via het 

gemeentefonds) beschikbaar hebben voor onderwijshuisvesting in de afgelopen 10 jaar 

- Maak voor diezelfde periode een analyse van de ontwikkeling van de kosten voor 

onderwijshuisvesting die gemeenten maken op basis van hun zorgplicht en als gevolg van 

veranderende duurzaamheidsvereisten (zowel van de ontwikkeling die zich heeft 

voorgedaan als van de ontwikkelingen die te verwachten is) 

- Geef een beeld van de (onderhouds)toestand van schoolgebouwen en van de opgave die er 

nog ligt 

- Maak een analyse van de verdeling van de kosten over de verschillende betrokken partijen. 

 

De rapportage van het expertiseteam vormt ook inbreng in het traject rond het Klimaatakkoord.  

 

Uitvoering motie: in hoeverre is aan de strekking van de motie tegemoetgekomen? 

Met de instelling van het expertiseteam is aan de strekking van de motie voldaan.  

 

Verantwoordelijke VNG commissie:  

Zorg, Jeugd en Onderwijs 

 

 

  



Motie 10 Inzet VNG bij Klimaat- en Energieakkoord 

 

 

Oproep motie 

De motie roept het VNG-bestuur op: 

- Dat de VNG binnen het Klimaat- en Energieakkoord, in lijn met het verzoek van minister 

Wiebes, aan sectortafels actief meewerkt aan maatregelenpakketten voor minimaal 49% 

CO2-reductie in 2030 ten opzichte van 1990 voor de regionale energiestrategieën voor wat 

betreft de opwek van duurzame energie en de energietransitie-opgaven in de gebouwde 

omgeving 

- Dat bovenstaande en andere overeengekomen doelstellingen in de uitgangspunten van de 

Regionale Energie- en Klimaatstrategieën (RES) opgenomen worden 

- Dat gemeenten er met de provincies en waterschappen voor staan dat deze regionale 

energiestrategieën optellen tot de nationale opgave voor de opwekking van hernieuwbare 

energie op land en daarmee gebaseerd zijn op de in het Klimaatakkoord vast te stellen 

doelen in vermeden CO2 equivalenten conform de tafels Elektriciteit en Gebouwde 

Omgeving 

- Dat de VNG zich ervoor inzet met de partners van het Klimaat- en Energieakkoord bij de 

nadere uitwerking van de maatregelenpakketten vanaf dit najaar inzicht te bieden in de 

omvang van de opgave en hoe deze kan worden vertaald door de regio’s 

- Dat de VNG er bij het Rijk op aandringt dat hier voldoende financiële middelen vrijgemaakt 

worden voor gemeenten. Deze financiële middelen zijn onder meer nodig voor regiekosten 

en voor de financiering van de transitie van de gebouwde omgeving. 

 

Uitvoering motie: concrete acties en voornemens VNG 

De motie wordt gezien als ondersteunend aan de onderhandelingsinzet voor het Klimaatakkoord en 

wordt dan ook uitgevoerd: 

- De VNG wordt aan alle sectortafels (‘gebouwde omgeving’, ‘industrie’, ‘elektriciteit’, 

‘mobiliteit’, ‘landbouw en landgebruik’) en het overkoepelende Klimaatberaad 

vertegenwoordigd door gemeentebestuurders. Ook de voorbereiding gebeurt door 

ambtenaren van gemeenten. Zowel bestuurlijk als ambtelijk wordt samengewerkt met de 

overige decentrale overheden 

- In lijn met de wensen van gemeenten geeft VNG samen met provincies, waterschappen en 

rijk vorm aan de Regionale Energiestrategieën waarmee regio’s zelf gaan over de ruimtelijke 

inpassing van de energieopwekking (warmte en elektriciteit), de benodigde infrastructuur en 

het ambitieniveau. Dankzij gemeenten staat de transitie daarmee ook dichtbij de burger. Dit 

is de basis voor verwoorde gezamenlijke en gedragen aanpak 

- In de gesprekken over het Klimaatakkoord worden 3 voorwaarden gesteld voor gemeenten 

om hun bijdrage te kunnen leveren: i. de beschikking over voldoende financiële middelen, ii. 

de juiste bevoegdheden, iii. het op orde zijn van het ‘speelveld’ (voldoende bouwers, 

installateurs, architecten, stedenbouwkundigen, enzovoort). Aanvullend wordt een 

onderzoek verricht naar de benodigde capaciteit en middelen bij gemeenten voor de extra 

taken die horen bij de regierol in de gebouwde omgeving. 

 

Uitvoering motie: in hoeverre is aan de strekking van de motie tegemoetgekomen? 

- De gesprekken over het Klimaatakkoord zijn nog gaande en ook het onderzoek naar de 

uitvoeringsgevolgen loopt nog. Hierover kan nog geen uitspraak worden gedaan. Tot die tijd 

blijft VNG zich inzetten op de genoemde punten 

- Het proces van de Regionale Energiestrategieën loopt. VNG werkt samen met 

medeoverheden aan het opzetten van een zorgvuldige governancestructuur waarmee alle 

partijen zich aan de strategie committeren. Hoe de regionale bijdragen optellen tot een 

landelijk geheel als ook hoe dit inzichtelijk gemaakt zou kunnen worden is onderdeel van de 



gesprekken. Voor de volledigheid: er heeft nog geen besluitvorming plaatsgevonden over het 

Klimaatakkoord en de leden worden betrokken bij de instemming. 

 

Verantwoordelijke VNG commissie:  

Economie, Klimaat, Energie en Milieu 

 

 

  



Motie 11 over ondergrond en maatschappelijke opgaven 

 

 

Oproep motie 

De motie roept het VNG-bestuur op: 

- Bodem en ondergrond een goede plek te geven als onderdeel van de integraliteit van 

omgevingsvisie en omgevingsplan. Ondergrond moet expliciet onderdeel zijn van lokale 

ruimtelijke afwegingen 

- Hiervoor bodem en ondergrond goed mee te nemen in "aan de slag met de OW" 

- Het Rijk en provincies uit te nodigen samen met VNG de interbestuurlijke kenniscommunity 

ondergrond te benutten om gebruik van kennis over de ondergrond bij lokale afwegingen te 

bewerkstelligen 

- Bij de minister van BZK te bepleiten samen met de VNG een impactanalyse voor de 

Basisregistratie Ondergrond uit te voeren.  

 

Uitvoering motie: concrete acties en voornemens VNG 

- Gemeenten worden door de VNG benaderd via o.a. een ledenbrief met informatie en een 

telefonische interviews (alle gemeenten). De WEB, het gemeentelijk netwerk voor bodem 

en ondergrond met ca. 200 deelnemers, voert deze telefonische interviews uit. Daarmee 

wordt tevens de onderlinge kennisdeling binnen het netwerk versterkt 

- De VNG heeft met de minister overeenstemming bereikt over de gevraagde impactanalyse. 

Deze zal worden uitgevoerd door VNG Realisatie.  

 

Uitvoering motie: in hoeverre is aan de strekking van de motie tegemoetgekomen? 

De motie is in zijn geheel uitgevoerd.  

 

Verantwoordelijke VNG commissie:  

Economie, Klimaat, Energie en Milieu  

 

 

  



Motie 13 Programma aanpak stikstof (PAS) 

 

 

Oproep motie 

De motie roept het VNG-bestuur op: 

- Bij het kabinet haar zorgen te uiten over de kwetsbaarheid van het Programma Aanpak 

Stikstof (PAS);  

- Bij het kabinet aan te dringen op spoedige nieuwe wet- of regelgeving indien het PAS in zijn 

huidige vorm vernietigd wordt.  

 

Uitvoering motie: concrete acties en voornemens VNG 

- Zoals aangegeven in het preadvies van het bestuur zal de VNG zich inzetten conform de 

oproep in de motie na de uitspraak van het Europese Hof op 7 november a.s.  

- Met het ministerie van LNV is het gesprek aangegaan over de “what if” scenario’s. Ook 

gemeente Ede was hier bij. Daarnaast worden de mogelijkheden voor een gezamenlijke 

lobby richting Europa verkend 

- Via onze reactie op de LNV begroting is de kwetsbaarheid aangekaart richting het kabinet 

en er is erop aangedrongen dat nieuwe regelgeving noodzakelijk is indien het huidige 

stelsel geen stand houdt. 

 

 

Uitvoering motie: in hoeverre is aan de strekking van de motie tegemoetgekomen? 

De motie is hiermee uitgevoerd.  

 

Verantwoordelijke VNG commissie:  

Economie, Klimaat, Energie en Milieu  

 

  



Motie 18: JA/JA sticker  

 

 

Oproep motie 

De motie roept het VNG-bestuur op: 

- Het voortouw te nemen om tot een gezamenlijke eenduidige gemeentelijke aanpak te 

komen voor de invoering van een Ja-Ja sticker voor de gemeenten die tot de invoering 

daarvan besloten hebben 

- De staatssecretaris van I&M te verzoeken om deze aanpak te ondersteunen.   

 

Uitvoering motie: concrete acties en voornemens VNG 

- De VNG heeft samen met het ministerie van I&W en Rijkswaterstaat, een werkgroep 

samengesteld met 15 gemeenten die voornemens zijn om de JA-JA sticker in te voeren, of 

deze inmiddels hebben ingevoerd. Gezocht wordt hoe tot een gezamenlijke en eenduidige 

aanpak kan worden gekomen. Hiervoor heeft een eerste bijeenkomst plaatsgevonden, 

waar gemeenten kennis en voornemens hebben gedeeld 

- Vanuit Rijkswaterstaat wordt op 28 september 2018 een stakeholder dialoog georganiseerd 

voor geïnteresseerde gemeenten en de branche. Daarna wordt geïnventariseerd welke 

gemeenten tot invoering besloten hebben (of gaan besluiten) en voor zover mogelijk 

richting gegeven aan een brede aanpak.  

 

Uitvoering motie: in hoeverre is aan de strekking van de motie tegemoetgekomen? 

De beschreven acties komen tegemoet aan de strekking van de motie. Wanneer het lukt om tot een 

brede en eenduidige aanpak te komen en kan rekenen op draagvlak vanuit gemeenten, zal de 

staatssecretaris worden verzocht om deze te ondersteunen. 

 

Verantwoordelijke VNG commissie:  

Economie, Klimaat, Energie en Milieu  

 


