
   

   gemeente Zaanstad wethouder S. Munnikendam 
AAN Bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)    
VAN Sanna Munnikendam  DOORKIESNUMMER 06 2342 1551  DATUM 26 november 2019  AANTAL PAGINA’S 3     ONDERWERP Motie Buitengewone ALV 29 november 2019          Motie: Garantie op financiële randvoorwaarden nodig om uitvoering door gemeenten over de gehele eerste tranche tot 2030 nu te starten  De Buitengewone Algemene Ledenvergadering van de VNG, bijeen op 29 november 2019,  Constaterende  

• dat we als gemeenten de benoemde doelen en opgaven van het klimaatakkoord erkennen en dat ze overeenkomen met de ambities van gemeenten; 
• onderschrijven dat gemeenten een regierol krijgen in de wijksgewijze energieaanpak en constateren dat hiervoor oplossingen op systeemniveau moeten worden georganiseerd;  
• er voor gemeenten grote financiële vraagstukken liggen met betrekking tot de regiekosten, planvormingskosten en initiële uitvoeringskosten tot en met 2021; 
• dat onzeker is hoe de extra kosten voor de uitvoering van het Klimaatakkoord door gemeenten er na 2021 uitzien; 
• in het Klimaatakkoord daarom de afspraak is gemaakt dat onder regie van de Raad voor Openbaar Bestuur (ROB) een ‘artikel 2-onderzoek’ wordt uitgevoerd; 
• in het Klimaatakkoord tevens de afspraak is opgenomen dat de uitkomsten door zowel de Rijksoverheid als de VNG worden overgenomen.  Overwegende  
• dat beantwoording van de ‘artikel 2-vraag’ inzicht geeft in de kosten, maar niet in de wijze van bekostiging en dat over dat aspect ook spoedig helderheid dient te komen; 
• dat het door de timing van het ROB onderzoek aan een nieuw kabinet zal zijn om gemeenten te compenseren voor de kosten van uitvoering van het Klimaatakkoord.  Spreekt uit  
• onder uitvoeringskosten zoals genoemd in het Klimaatakkoord te verstaan alle (extra) kosten van nieuwe, extra en geïntensiveerde taken voor gemeenten die voortvloeien uit het Klimaatakkoord; 
• tegen de achtergrond van de eerdere overheveling van taken (zoals het sociaal domein), de oplopende opschalingskorting en de bij het Interbestuurlijk Programma (IBP) achterblijvende accressen de gemeenten - alvorens (nieuwe) taken te accepteren - harde en concrete financiële randvoorwaarden met het Rijk willen afspreken. De gemeenten gaan er daarbij vanuit door het Rijk volledig gecompenseerd te worden voor deze (extra) kosten (zoals tijdens de ALV van 5 juni 2019 afgesproken rond de unaniem aangenomen motie Stevige borging gelijkwaardig partnerschap IBP); 



• de financiële uitwerking en de uitwerking van de wetgeving door het Rijk te willen vastleggen in een opvolger van het Klimaatakkoord, opdat een eerlijke afweging gemaakt kan worden door de gemeenten of dit voldoende is om aan de inhoudelijke afspraken te kunnen voldoen.  Draagt daarom het bestuur op  
• met het Klimaatakkoord in te stemmen waarbij de borging van essentiële randvoorwaarden voor gemeenten voorwaardelijk is voor de uitvoering van het klimaatakkoord en het halen van de nationale doelen; 
• in het vervolgproces naar het Rijk duidelijk te maken dat er na het artikel 2-onderzoek voldoende financiële middelen moeten komen voor gemeenten om de volledige uitvoeringskosten te dekken; 
• met het Rijk in gesprek te gaan over de uitvoering van het Klimaatakkoord om zowel de financiële (o.a. uitvoeringskosten en financiering van onrendabele toppen) als de wettelijke randvoorwaarden voor gemeenten te borgen en dit vast te leggen in een interbestuurlijk akkoord; 
• over de voortgang te rapporteren tijdens de algemene ledenvergadering van juni 2020; 
• uiterlijk op de algemene ledenvergadering van 2021 over het artikel 2-onderzoek en de voortgang van het Klimaatakkoord te rapporteren.   En gaat over tot de orde van de dag.  Namens burgemeester en wethouders van Zaanstad,   wethouder Duurzaamheid, Energietransitie & Circulaire economie S. Munnikendam   

De motie wordt ondersteund door: 
• Aa en Hunze 
• Alblasserdam 
• Alphen aan den Rijn 
• Almelo 
• Almere 
• Amersfoort 
• Apeldoorn 
• Assen 
• Beemster 
• Borger-Odoorn 
• Breda 
• Coevorden 
• De Wolden 
• Delft 
• Diemen 
• Dordrecht 
• Edam-Volendam 
• Ede 
• Emmen 
• Enschede 
• Gouda 
• Groningen 



• Haarlem 
• Haarlemmermeer 
• Hardinxveld-Giessendam 
• Heemskerk 
• Heerlen 
• Hengelo 
• Het Hogeland 
• Hilversum 
• Hoogeveen 
• Hoorn 
• Krimpen aan den IJssel 
• Landsmeer 
• Leeuwarden 
• Lelystad 
• Maastricht 
• Meppel 
• Midden-Delfland 
• Midden-Drenthe 
• Noordenveld 
• Nijmegen 
• Oss 
• Ouder-Amstel 
• Papendrecht 
• Purmerend 
• Roosendaal 
• Rijswijk (ZH) 
• Schiedam 
• Sittard-Geleen 
• Tilburg 
• Tynaarlo 
• Uithoorn 
• Utrechtse Heuvelrug 
• Venlo 
• Waterland 
• Westerveld 
• Wormerland 
• Zwolle 
• Zwijndrecht  


