
CONCEPT NOTULEN BUITENGEWONE ALV 29 NOVEMBER 2019 

Notulen van de algemene ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 

aangevangen op vrijdag 29 november 2019 in NBC Congrescentrum in Nieuwegein. 

Aanwezig zijn het bestuur – met Jan 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. Gemeenten:

Gemeente Aalsmeer Gemeente Heerhugowaard Gemeenten Putten 

Gemeente Aalten Gemeente Heeze-Leende Gemeente Raalte 

Gemeente Achtkarspelen Gemeente Hellendoorn Gemeente Reimerswaal 

Gemeente Albrandswaard Gemeente Hellevoetsluis Gemeente Renkum 

Gemeente Alkmaar Gemeente Helmond Gemeente Renswoude 

Gemeente Almelo Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht Gemeente Rheden 

Gemeente Almere Gemeente Hengelo Gemeente Ridderkerk 

Gemeente Alphen aan den Rijn Gemeente Het Hogeland Gemeente Rijssen-Holten 

Gemeente Alphen-Chaam Gemeente Heumen Gemeente Rijswijk 

Gemeente Amersfoort Gemeente Heusden Gemeente Roerdalen 

Gemeente Amsterdam Gemeente Hillegom Gemeente Roermond 

Gemeente Apeldoorn Gemeente Hilversum Gemeente Rotterdam 

Gemeente Apeldoorn Gemeente Hoeksche Waard Gemeente Rozendaal 

Gemeente Arnhem Gemeente Hof van Twente Gemeente Rucphen 

Gemeente Assen Gemeente Hollands Kroon Gemeente Schagen 

Gemeente Asten Gemeente Hoogeveen Gemeente Scherpenzeel 

Gemeente Baarn Gemeente Hoorn Gemeente Schiedam 

Gemeente Barendrecht Gemeente Horst aan de Maas 
Gemeente Schouwen-
Duiveland 

Gemeente Barneveld Gemeente Houten Gemeente s-Hertogenbosch 

Gemeente Beemster Gemeente Huizen Gemeente Sint-Michielsgestel 

Gemeente Bergen op Zoom Gemeente Hulst Gemeente Sittard-Geleen 

Gemeente Berkelland Gemeente Kampen Gemeente Sliedrecht 

Gemeente Bloemendaal Gemeente Kapelle Gemeente Sluis 

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk Gemeente Katwijk Gemeente Soest 

Gemeente Boekel Gemeente Krimpen aan den IJssel Gemeente Someren 

Gemeente Borger-Odoorn Gemeente Krimpenerwaard Gemeente Staphorst 

Gemeente Borger-Odoorn Gemeente Laarbeek Gemeente Stede Broec 

Gemeente Borne Gemeente Landerd Gemeente Stichtse Vecht 

Gemeente Breda Gemeente Landgraaf Gemeente Súdwest Fryslân 

Gemeente Brielle Gemeente Landsmeer Gemeente Terneuzen 

Gemeente Bronckhorst Gemeente Langedijk Gemeente Teylingen 

Gemeente Brummen Gemeente Leeuwarden Gemeente Tiel 

Gemeente Bunnik Gemeente Leiden Gemeente Tilburg 

Gemeente Bunschoten 
Gemeente Leidschendam-
Voorburg Gemeente Tubbergen 

Gemeente Buren Gemeente Lelystad Gemeente Twenterand 

Gemeente Capelle aan den IJssel Gemeente Leudal Gemeente Tynaarlo 

Gemeente Castricum Gemeente Leusden Gemeente Tytsjerksteradiel 

Gemeente Coevorden Gemeente Lingewaard Gemeente Uithoorn 

Gemeente Cranendonck Gemeente Lisse Gemeente Urk 

Gemeente Cuijk Gemeente Loon op Zand Gemeente Utrecht 

Gemeente Culemborg Gemeente Lopik 
Gemeente Utrechtse 
Heuvelrug 
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Gemeente Dalfsen Gemeente Maasdriel Gemeente Valkenswaard 

Gemeente Dantumadiel Gemeente Maasgouw Gemeente Veendam 

Gemeente De Fryske Marren Gemeente Maassluis Gemeente Veenendaal 

Gemeente De Ronde Venen Gemeente Maastricht Gemeente Veere 

Gemeente De Wolden Gemeente Meierijstad Gemeente Veldhoven 

Gemeente Delft Gemeente Meppel Gemeente Velsen 

Gemeente Den Haag Gemeente Middelburg Gemeente Venlo 

Gemeente Deventer Gemeente Midden-Drenthe Gemeente Vijfheerenlanden 

Gemeente Diemen Gemeente Midden-Groningen Gemeente Vlissingen 

Gemeente Dinkelland Gemeente Molenlanden Gemeente Voorschoten 

Gemeente Doesburg Gemeente Montferland Gemeente Vught 

Gemeente Doetinchem Gemeente Montfoort Gemeente Waadhoeke 

Gemeente Dordrecht Gemeente Mook en Middelaar Gemeente Waalwijk 

Gemeente Drimmelen Gemeente Neder-Betuwe Gemeente Waddinxveen 

Gemeente Dronten Gemeente Nieuwegein Gemeente Wageningen 

Gemeente Duiven Gemeente Nieuwkoop Gemeente Wassenaar 

Gemeente Echt-Susteren Gemeente Nijkerk Gemeente Waterland 

Gemeente Ede Gemeente Nijmegen Gemeente Weert 

Gemeente Eemnes Gemeente Nissewaard Gemeente Weesp 

Gemeente Eindhoven Gemeente Noord-Beveland Gemeente West Betuwe 

Gemeente Elburg Gemeente Noordenveld Gemeente West Maas en Waal 

Gemeente Emmen Gemeente Noordoostpolder Gemeente Westerkwartier 

Gemeente Enschede Gemeente Noordwijk Gemeente Westerveld 

Gemeente Epe Gemeente Nunspeet Gemeente Westervoort 

Gemeente Ermelo Gemeente Oegstgeest Gemeente Westland 

Gemeente Etten-Leur Gemeente Oisterwijk Gemeente Weststellingwerf 

Gemeente Geertruidenberg Gemeente Oldambt Gemeente Westvoorne 

Gemeente Gemert-Bakel Gemeente Oldebroek Gemeente Wierden 

Gemeente Gilze en Rijen Gemeente Oldenzaal Gemeente Wijchen 

Gemeente Goeree-Overflakkee Gemeente Olst-Wijhe Gemeente Wijdemeren 

Gemeente Gooise Meren Gemeente Ommen Gemeente Wijk bij Duurstede 

Gemeente Gorinchem Gemeente Oost Gelre Gemeente Woensdrecht 

Gemeente Gouda Gemeente Oosterhout Gemeente Woerden 

Gemeente Grave Gemeente Ooststellingwerf Gemeente Woudenberg 

Gemeente Groningen Gemeente Oostzaan Gemeente Zaanstad 

Gemeente Haaksbergen Gemeente Opmeer Gemeente Zandvoort 

Gemeente Haaren Gemeente Opsterland Gemeente Zeewolde 

Gemeente Haarlem Gemeente Oss Gemeente Zeist 

Gemeente Haarlemmermeer Gemeente Oude IJsselstreek Gemeente Zevenaar 

Gemeente Hardenberg Gemeente Ouder-Amstel Gemeente Zoetermeer 
Gemeente Hardinxveld-
Giessendam Gemeente Oudewater Gemeente Zoeterwoude 

Gemeente Harlingen Gemeente Overbetuwe Gemeente Zuidplas 

Gemeente Hattem Gemeente Papendrecht Gemeente Zwartewaterland 

Gemeente Heemskerk Gemeente Peel en Maas Gemeente Zwolle 

Gemeente Heemstede Gemeente Pijnacker-Nootdorp  

Gemeente Heerenveen Gemeente Purmerend  
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b. Vertegenwoordigers van de volgende gewesten, leden van de Vereniging: 

Achterhoek ambassadeurs 
Regio FoodValley 

 

 

01. Opening en Agenda 

Voorafgaand aan de vergadering wordt een korte film vertoond, waarin minister-president Rutte het belang 

van het Klimaatakkoord onderstreept. Aansluitend houdt de voorzitter een korte speech.   

 

De voorzitter opent de Buitengewone ALV 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: “Volgend jaar wederom een gecombineerde CNV en VNG ledenvergadering”.  
 

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 Laurens de Graaf, burgemeester van Lopik.  

De ALV stemt hier bij acclamatie mee in.  

 

02. Mededelingen  

a. Stand van zaken interbestuurlijke samenwerking 

b. Oprichting werkgeversorganisatie gemeenschappelijke regelingen 

De voorzitter stelt vast dat geen van de aanwezigen het woord wenst te voeren over deze mededelingen.  

 

03. 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: 

- Paul Hofman, wethouder Bronckhorst 

- Renate Richters, wethouder Eindhoven 

- Martin van Vliet, secretaris Vlissingen. 

De ALV stemt bij acclamatie in met de benoeming. 
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04. Vaststelling notulen Buitengewone ALV 30 november 2018 

De voorzitter gaat over tot de vaststelling van de notulen van de BALV van 30 november 2018.  

- Aad Solleveld, raadslid Maassluis 

- Marcel Fluitman, wethouder Zeist 

- Simon Fortuyn, wethouder Lansingerland.  

 

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 bij acclamatie de notulen goed. 

 

05. Verantwoording uitvoering moties ALV 5 juni 2019  

(met uitzondering Klimaatakkoord) 

De voorzitter geeft aan dat we hier spreken over de verantwoording over in totaal elf aangenomen moties, 

waarbij de twee inhoudelijk gelijkluidende moties over het abonnementstarief Wmo samen worden 

behandeld. De twee moties over het Klimaatakkoord worden straks behandeld bij het betreffende 

agendapunt. Op de onderwerpen van de moties waarover het bestuur vandaag verantwoording aflegt, zijn 

ook nieuwe moties en twee brieven ontvangen. Deze nieuwe moties en brieven behandelen we bij dit 

agendapunt.  

1. Verantwoording over moties ALV 5 juni 

In de vergaderstukken heeft het bestuur verantwoording aan u afgelegd over de uitvoering van deze elf 

moties. Daarbij is steeds aangegeven welke acties reeds zijn ondernomen en welke acties in de komende 

periode nog zullen worden ondernomen. Op basis hiervan stelt het bestuur u voor om zeven moties aan te 

houden en vier moties af te doen. Om mogelijke misverstanden te voorkomen, dit betekent nadrukkelijk niet 

dat de VNG inzet op de vier afgedane moties nu ineens wordt gestopt of dat alle inhoudelijke doelen volledig 

zijn behaald. Het betekent wel dat, naar het oordeel van het bestuur, met de gepleegde inzet én de 

toekomstige inzet van de VNG de motie op een goede manier is uitgevoerd. En het staat eenieder natuurlijk 

vrij om in de toekomst opnieuw aandacht te vragen op een van deze thema’s.  

Bert Nederveen, wethouder Westerkwartier, spreekt namens de twaalf Groningse gemeenten zijn zorg uit 

over de tekorten in het sociaal domein. Ook de gemeenten waar de samenwerking en uitvoering goed lopen 

redden het niet met de huidige middelen en dreigen in een artikel 12 situatie te komen. Er is geen 

stelselherziening nodig, maar wel een verhoging van de structurele middelen die gemeenten ontvangen.  

De huidige beweging van het Rijk is nog onvoldoende. Naar aanleiding van een motie in de Tweede Kamer 

zal het Rijk in overleg met de VNG een onderzoek naar de financiële middelen uitvoeren. Hij roept de VNG 

op om zich hier sterk te maken voor de toekenning van toereikende middelen.    

Jakobien Groeneveld, wethouder Zoetermeer, geeft een toelichting op de brief van Zoetermeer waarop 

inmiddels veel steunbetuigingen zijn ontvangen. Gemeenten hebben zelf inmiddels 1,5 miljard euro 

toegelegd op de jeugdzorg. Daarom wordt nu een structurele verhoging van de middelen van 700 miljoen 

euro per jaar gevraagd. Ook moet de “crisiskorting” (opschalingskorting) van tafel, want de crisis is immers al 

lang voorbij.  
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Theo Maas, wethouder Someren, spreekt namens de gemeenten in de Zorgregio Zuidoost Brabant zijn 

onvrede uit over de Kamerbrief van de minister van VWS. Op basis van een inspectierapport over kwetsbare 

kinderen toonde de minister zich daarin zeer kritisch over de gemeenten en kondigde hij aan sterker te 

zullen sturen. Deze kritiek is onterecht en contraproductief. Kwetsbare kinderen en hun ouders wonen in de 

wijken en buurten in de gemeenten. Gemeenten werken hard aan de oplossing van problemen en hebben 

geen ingrepen van het Rijk, maar meer ruimte nodig. De minister geeft zelf aan dat een kostendekkend tarief 

voor zorgaanbieders een noodzakelijke voorwaarde is. Ook een kostendekkend budget voor gemeenten is 

een noodzakelijke voorwaarde! De reactie van de VNG op de brief van de minister was goed en scherp. Ook 

de actie rond de begrotingsbehandeling op 18 november was een goed initiatief. De VNG zou gemeenten 

wel beter moeten betrekken bij de overleggen met het Rijk. Hij heeft twee vragen aan het bestuur. Wat was 

de inbreng van de VNG in de overleggen voorafgaand aan het uitkomen van de kritische Kamerbrief van de 

minister? Hoe gaat de VNG de gemeenten in de komende periode beter betrekken?   

Sven de Langen, voorzitter commissie Zorg, Jeugd &Onderwijs, reageert namens het bestuur: 

- Ad wethouder Nederveen: de oproep van de Groningse gemeenten is de VNG uit het hart gegrepen. 

De eerder door het Rijk toegezegde extra 1 miljard euro is door het bestuur steeds als een eerste 

stap gezien. Daarom is de betreffende motie uit de ALV van 5 juni 2019 ook aangehouden. Het 

gevecht gaat door 

- Ad wethouder Groeneveld: de oproep in de brief van Zoetermeer kan niet beter worden verwoord.   

In plaats van “Zoetermeer”, mag er boven de brief “VNG” worden gelezen 

- Ad wethouder Maas: het gezamenlijke bezoek van ruim 150 wethouders aan de Tweede Kamer op 

18 november vormt het beste antwoord op zijn vraag. De VNG was onaangenaam en totaal verrast 

door de inhoud en toon van de kritische Kamerbrief van de minister van VWS. Dat heeft de VNG ook 

helder bij de minister overgebracht. In de komende periode wil de VNG samen met de 42 regio’s een 
eigen visie op regionalisering in de zorg ontwikkelen. De regio’s kunnen een uitnodiging hiervoor 
verwachten.  

 

2. Nieuwe moties op deze onderwerpen 

Bij dit agendapunt worden ook de volgende nieuwe moties behandeld.  

- Motie “Belang van passende financiering voor de implementatie en uitvoering van de WvGGZ” van 
de gemeente Sluis en 13 gemeenten in veiligheidsregio Zeeland 

- Motie “Naar een passende financiering voor de implementatie en uitvoering van de WvGGZ” van 13 
gemeenten in de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 

- Motie “Invoering WvGGZ alleen bij voldoende middelen en borging” van de gemeente Heerenveen, 
mede namens een aantal andere Friese gemeenten 

- Motie “Afname van sturingsmogelijkheden in de Wmo” van de gemeente Deventer, mede namens 
een aantal andere gemeenten 

- Motie “Spoedeisende hulp” van de gemeente Lelystad 

- Motie “Politiesterkte op orde” van de Utrechtse Heuvelrug 

- Motie “Specifieke uitkering sport” van de gemeente Lelystad. 
 

Het bestuur heeft op al deze moties een positief preadvies uitgebracht. De voorzitter vraagt de indieners of 

zij hun motie willen toelichten.  
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Motie “Naar een passende financiering voor de implementatie en uitvoering van de WvGGZ” van  
13 gemeenten in de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 

De motie wordt bij acclamatie aangenomen. 

 

Motie “Invoering WvGGZ alleen bij voldoende middelen en borging” van Heerenveen, mede namens andere 
Friese gemeenten 

De motie wordt bij acclamatie aangenomen. 

 

Motie “Afname van sturingsmogelijkheden in de Wmo” van Deventer en andere gemeenten 

Liesbeth Grijsen, wethouder Deventer, geeft aan dat gemeenten niet alleen een uitvoeringsloket willen zijn. 

Specifiek vraagt zij aandacht voor het abonnementstarief. De wijze waarop daar wordt omgegaan met de 

verschillende doelgroepen is niet uit te leggen aan inwoners. Zij roept het bestuur op om bij kabinet en 

Kamer duidelijk te maken dat de rechtsongelijkheid tussen doelgroepen moet worden opgeheven.  

 

De motie wordt bij acclamatie aangenomen. 

 

Motie “Spoedeisende hulp” van de gemeente Lelystad 

De motie wordt bij acclamatie aangenomen. 

 

Motie “Specifieke uitkering sport” van de gemeente Lelystad. 
De motie wordt bij acclamatie aangenomen. 

 

Motie “Politiesterkte op orde” van de Utrechtse Heuvelrug 

Frits Naafs, burgemeester Utrechtse Heuvelrug, geeft aan dat de motie niet beoogt politietaken naar 

Defensie over te hevelen. Het gaat primair om het zekerstellen van incidenteel en structureel geld, waarmee 

gemeenten in staat worden gesteld hun taken uit te voeren.  

Dorus Klomberg, wethouder Rheden, betwijfelt op er bij Defensie voldoende capaciteit is om in 

voorkomende gevallen politietaken over te nemen en ziet dit als het verleggen van het probleem. Als 

militaire bijstand nodig is, dan is daar reeds een regeling voor die gemeenten kunnen gebruiken.  

Theo Weterings, voorzitter van de commissie Bestuur & Veiligheid, geeft namens het bestuur aan dat de 

motie vooral als een breder signaal wordt gezien. Boodschap aan de minister is dat er geld bij moet en dat in 

noodgevallen Defensie of een andere organisatie taken tijdelijk van de politie kan overnemen.  

Frits Naafs bevestigt dat de motie breder mag worden uitgelegd.  

De motie wordt overgenomen met een meerderheid van 97,30% 

 

Motie “Belang van passende financiering voor de implementatie en uitvoering van de WvGGZ” van Sluis en 
13 gemeenten in veiligheidsregio Zeeland 

De motie wordt bij acclamatie aangenomen. 

Motie “Structureel begrotingsevenwicht” van Krimpenerwaard 

De motie wordt bij acclamatie aangenomen. 
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3. Twee ingekomen brieven 

Naast de moties zijn ook twee brieven ontvangen van de gemeenten:  

- Zoetermeer, mede namens Leidschendam-Voorburg en Den Bosch inzake de opschalingskorting en 

tekorten sociaal domein 

- Stein, mede namens alle Zuid-Limburgse gemeenten, inzake de aanpak van geweld in 

afhankelijkheidsrelaties.  

 

Voor beide brieven geldt dat het VNG-bestuur de zorgen van de briefschrijvers deelt. Ook sluit de inzet van 

de VNG op de beide vraagstukken volledig aan op de oproepen aan het bestuur in de beide brieven.  

 

Brief Zoetermeer, mede namens Leidschendam-Voorburg en Den Bosch, inzake de opschalingskorting en 

tekorten sociaal domein 

Deze brief is hiervoor reeds behandeld.  

 

Brief Stein, mede namens alle Zuid-Limburgse gemeenten, inzake de aanpak van geweld in 

afhankelijkheidsrelaties 

Sven de Langen, voorzitter van de commissie Zorg, Jeugd & Onderwijs, geeft namens het bestuur aan dat 

het punt in de brief reeds eerder door de VNG richting het Rijk is gemaakt. Er loopt op dit moment een 

onderzoek bij alle regio’s Veilig Thuis, waarvan de uitkomsten in het eerste kwartaal van 2020 worden 

verwacht.  

 

Bestuursvoorstel voor verantwoording over uitvoering moties ALV 5 juni 2019 

Het voorstel wordt bij acclamatie aangenomen. 

 

06. Klimaatakkoord 

De voorzitter staat allereerst stil bij alle inspanningen die zijn geleverd om tot dit Klimaatakkoord te komen. 

Hij nodigt de leden van de onderhandelingsdelegatie uit op het podium en dankt hen zeer voor hun inzet.  

De onderhandelingsdelegatie bestond uit:  

- Lot van Hooijdonk (wethouder Utrecht, commissievoorzitter EKEM) 

- Berend de Vries (wethouder Tilburg, lid commissie EKEM) 

- Stephan Brandligt (wethouder Delft)  

- Rik vd Linden (wethouder Dordrecht) 

- Sebastiaan van t Erve (burgemeester Lochem) – niet aanwezig 

- Monique Stam (wethouder Heerhugowaard)  

- Frans Veltman (wethouder De Fryske Marren)  

De voorzitter geeft aan dat het VNG bestuur het Klimaatakkoord met een positief preadvies aan de leden 

voorlegt. Met de besluitvorming over het Klimaatakkoord kunnen de twee eerdere moties (uit de ALV van  

5 juni) als afgedaan worden beschouwd. Daarnaast doet het bestuur de leden een voorstel voor de inzet van 

de VNG in het vervolgproces. Bij dit agendapunt zijn in totaal veertien moties en een brief ontvangen.  
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De bespreking van dit agendapunt vindt als volgt plaats: 

- Korte toelichting op het gevolgde proces door bestuurslid Lot van Hooijdonk, wethouder Utrecht en 

voorzitter van de VNG-commissie Economie, Klimaat, Energie en Mobiliteit  

- Toelichting door de indieners van de moties en de brief en eventuele andere insprekers 

- Reactie namens het bestuur door Lot van Hooijdonk en Berend de Vries, wethouder Tilburg en lid 

van de VNG-commissie Economie, Klimaat, Energie en Mobiliteit  

- Eventueel verdere discussie  

- Stemming over moties en over het Klimaatakkoord, inclusief het voorstel voor de inzet van de VNG 

in het vervolgproces.  

Toelichting op het proces  

Lot van Hooijdonk staat stil bij de belangrijkste stappen: 

- Met de energietransitie zijn gemeenten en andere partijen aan een reis begonnen op weg naar 2050 

- Bij de laatste kabinetsformatie hebben VNG, IPO en UvW een Investeringsagenda voorgelegd 

- Na de raadsverkiezingen van 2018 zijn in veel collegeakkoorden afspraken over de energietransitie 

opgenomen, gemeenten zijn aan de slag gegaan 

- In de gesprekken ter voorbereiding van het Klimaatakkoord waren de gemeenten goed 

vertegenwoordigd aan de verschillende tafels. Medewerkers van gemeenten hebben geholpen om 

onze inzet te formuleren en over te brengen. De medewerkers van het VNG-bureau hebben zich 

daarbij “het snot voor de ogen” gewerkt 
- In de Buitengewone ALV van 2018 hebben de leden drie randvoorwaarden vastgesteld: “haalbaar 

en betaalbaar voor de samenleving”, vergoeding van uitvoeringskosten en passende bevoegdheden. 
Deze drie randvoorwaarden zijn vanaf dat moment leidend geweest 

- Naar het oordeel van het bestuur is in de gesprekken over het Klimaatakkoord voor de gemeenten 

het maximaal haalbare resultaat behaald. Dat resultaat bestaat deels uit concrete 

financiële/inhoudelijke afspraken en deels uit procesafspraken, omdat in deze fase nog niet alle 

onderdelen even uitgekristalliseerd zijn en nadere wet- en regelgeving nodig is 

- Na de afgelopen zomer hebben gesprekken in het land plaats gevonden met lokale bestuurders. 

Daaruit bleek dat gemeenten de inhoudelijke opgave delen, vaak al bezig zijn met de 

energietransitie en zorgen hebben over middelen en bevoegdheden 

- Het bestuur heeft het Klimaatakkoord en een voorstel voor de inzet van de VNG in het vervolgproces 

aan de leden voorgelegd.  

Motie “Ruimte voor eigenaarschap gemeenschappen bij uitvoering Klimaatakkoord” van Peel en Maas 

Paul Sanders, wethouder van Peel en Maas, geeft een toelichting op de motie. Gemeenschappen, 

waaronder die op het platteland, zijn van oudsher gewend om zelf een sterke rol te vervullen rond 

leefbaarheid en duurzaamheidsinitiatieven. De revenuen van grote projecten komen nu vaak niet ten goede 

aan de lokale gemeenschap. Dat is slecht voor het draagvlak. Het bestuur wordt verzocht om het belang van 

duurzame energieprojecten vanuit gemeenschappen te onderschrijven en hiertoe een lobby te starten 

richting ministeries, waarbij ook aandacht is voor het laten landen van revenuen in de lokale 

gemeenschappen.  

Het bestuur heeft een positief preadvies uitgebracht op deze motie.  

De motie wordt bij acclamatie aangenomen. 
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Motie “Relatie met stedelijke vernieuwing uitwerken” van Zaanstad en andere gemeenten  
Sanna Munnikendam, wethouder Zaanstad, geeft een toelichting op de motie. Het Klimaatakkoord houdt 

onvoldoende rekening met de positie van kwetsbare wijken. Met investeringen in stedelijke vernieuwing kan 

de energietransitie een katalysator worden bij de aanpak van gestapelde problematiek.  

Liesbeth Vos, wethouder Oldenbroek, pleit ervoor om stedelijke vernieuwing breed op te vatten omdat ook 

op in kleinere gemeenten sprake is van wijken en buurten met een stapeling van problemen.  

Lot van Hooijdonk geeft namens het bestuur aan dat het bestuur uitgaat van de stapeling van problematiek 

en die kan in heel Nederland voorkomen. 

Liesbeth Vos biedt Oldenbroek aan als gemeente die gebruik wil maken van de mogelijkheden die extra 

investeringen in stedelijke vernieuwing bieden.  

Het bestuur heeft een positief preadvies uitgebracht op deze motie.  

De motie wordt bij acclamatie aangenomen. 

Motie “Regionale energiestrategieën: wind in de zeilen en schouder aan schouder” van Amersfoort en 
andere gemeenten  

Astrid Janssen, wethouder van Amersfoort, geeft een toelichting op de motie. Zij roept de VNG op om ervoor 

te zorgen dat het Rijk zich meer zichtbaar achter de doelen van het Klimaatakkoord en de RES schaart. Zo 

wordt duidelijk dat niet alleen lokale bestuurders voor duurzame energie gaan, maar dat dit een ambitie is 

van gemeenten, provincies en Rijk om daarmee het gezamenlijke doel te behalen. Hiervoor is een continue 

gezamenlijke communicatieaanpak nodig. De VNG moet er in de gesprekken met het Rijk op aandringen dat 

bewindslieden in media-optredens en bij werkbezoeken de noodzaak tot het opwekken van elektriciteit met 

zonnepanelen en windmolens blijven benadrukken. 

Berend de Vries, lid van de commissie Economie, Klimaat, Energie & Milieu, geeft namens het bestuur aan 

dat de VNG in bestuurlijk overleg de toezegging heeft gekregen dat ook de minister bereid is om zich in de 

media als pleitbezorger op te stellen.  

Jan Zwiers, wethouder van Coevorden, geeft aan dat naast windenergie en zonnepanelen ook naar andere 

vormen van energieopwekking moet worden gekeken. In Drenthe en Groningen is geen behoefte aan nog 

meer windmolens. 

Peter de Haan, wethouder Wageningen, brengt in dat windmolens op zee nodig zijn. Maar dat is niet genoeg 

en ook op land zijn extra windmolens nodig. Dat betekent dat iedereen een bijdrage zal moeten leveren.  

Astrid Janssen geeft aan in te stemmen met deze nuanceringen op de motie.  

Het bestuur heeft een positief preadvies uitgebracht op deze motie. 

De motie wordt overgenomen met een meerderheid van 94,40%. 

 

Motie “Regionale Energiestrategieën” van Delft 
Stefan Brandligt, wethouder van Delft, geeft een toelichting op de motie. Hij benadrukt dat de concept RES 

moet worden gezien als een tussenstand. Gemeenten moeten de gehele periode tot aan de oplevering van 

de RES 1.0 kunnen benutten voor een zorgvuldig democratisch proces. 

Het bestuur heeft een positief preadvies uitgebracht op deze motie. 

De motie wordt overgenomen met een meerderheid van 95,04% 
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Motie “Klimaatakkoord: succes RES met draagvlak samenleving” van Utrechtse Heuvelrug en regio U16 

Rob Jorg, wethouder Utrechtse Heuvelrug, geeft een toelichting op de motie. Hij spreekt de zorg uit dat een 

half jaar weinig tijd is om de concept RES op te stellen met een goede betrokkenheid van raad, inwoners en 

andere stakeholders. In de praktijk zullen tussenstanden voor de RES mogelijk niet zo vrijblijvend zijn. Hij 

pleit ervoor om gemeenten zes weken extra te geven om tot de concept RES te komen.   

Joa Maouche, wethouder Renkum, ondersteunt het pleidooi voor zes weken extra tijd. Anders zal het in 

raden niet meer gaan over de inhoud, maar over het proces.  

Leon de Wit, wethouder Krimpenerwaard, sluit zich aan bij de voorgaande sprekers.  

Toine van de Ven, wethouder Vught, betreurt dat collega’s nu pleiten voor verder uitstel. Gemeenten zijn 

toch al lang begonnen? Dat mag toch niet afhangen van enkele weken extra tijd. Het democratisch proces 

moet inderdaad zorgvuldig zijn, maar met de concept-RES eindigt het proces niet. De stok achter de deur 

van deze deadline is nodig om ook treuzelende gemeenten over de streep te trekken.  

Berend de Vries geeft namens het bestuur aan begrip te hebben voor de geuite zorgen. Dat heeft er eerder 

toe geleid dat de termijnen al zijn opgerekt van een naar anderhalf jaar. Daar waren de andere betrokken 

partijen niet blij mee. Bij een pleidooi voor nog meer uitstel, zou de VNG het verwijt van “achteruit 
onderhandelen” krijgen. De concept RES is niet het definitieve eindbod en het is ook mogelijk om een “stand 
van zaken” in te leveren waarin wordt uitgelegd dat het gehele democratische proces nog niet is doorlopen.  

Rob Jorg, wethouder van Utrechtse Heuvelrug, geeft aan dat de motie zeker geen poging tot vertraging is. 

Ook blijft de periode om tot een definitieve RES te komen intact.  

In zijn preadvies heeft het bestuur deze motie ontraden. 

De motie wordt verworpen met een meerderheid van 77,04%. 

 

Motie “Evalueren frequentie actualiseren RES” van Woerden 

Tymon de Weger, wethouder van Woerden, geeft een toelichting op de motie. Hij roept het bestuur op om na 

oplevering RES 2.0 te evalueren of de tweejaarlijkse actualisatie van de RES-en wenselijk is of dat een 

ander interval mogelijk is. Waarbij bijvoorbeeld aangesloten kan worden bij het Klimaatplan uit van de 

Rijksoverheid, dat tenminste eens in de 5 jaar geactualiseerd wordt.  

Het bestuur heeft in zijn vergadering voorafgaand aan de ledenvergadering een positief preadvies 

uitgebracht op deze motie. De motie wordt bij acclamatie overgenomen.  

 

Motie “Afbouw bestaande olie- en gaswinning op land en beperken gaswinning bij aardwarmte” van 
Woerden 

De voorzitter geeft aan dat de motie op een laat moment is ingediend. De tekst van het dictum wordt in beeld 

gebracht.   

Het bestuur heeft in zijn vergadering voorafgaand aan de ledenvergadering een positief preadvies 

uitgebracht op deze motie. De motie wordt bij acclamatie overgenomen.  
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Motie “Voldoende netwerkcapaciteit passend in de omgeving” van de gemeente Woerden 

Tymon de Weger, wethouder van Woerden, benadrukt dat de gemeente als verantwoordelijke overheid niet 

alleen met de netwerkbeheerders, maar juist met haar inwoners het gesprek aan moet gaan.  

De netwerkbeheerders hebben een andere verantwoordelijkheid.  

Het bestuur heeft in zijn vergadering voorafgaand aan deze ledenvergadering een positief preadvies 

uitgebracht op deze motie. De motie wordt bij acclamatie overgenomen. 

 

Motie “Omkering bewijslast bij mijnbouwschade” van de gemeente Woerden 

Het bestuur heeft in zijn vergadering voorafgaand aan deze ledenvergadering een positief preadvies 

uitgebracht op deze motie. De motie wordt bij acclamatie overgenomen. 

 

Motie “Duidelijkheid over de Warmtewet en toepassing warmtetransitie” van Deventer en andere gemeenten.  

Het bestuur heeft een positief preadvies uitgebracht op deze motie. De motie wordt bij acclamatie 

overgenomen.  

 

Motie “Corporaties als startmotor voor duurzaamheidsmaatregelen” van Dordrecht en andere gemeenten  

Het bestuur heeft een positief preadvies uitgebracht op deze motie. De motie wordt bij acclamatie 

overgenomen. 

 

Motie “Financieel dekkende condities Klimaatakkoord” van Lisse en Noordwijk 

Het bestuur heeft een positief preadvies uitgebracht op deze motie. De motie wordt bij acclamatie 

overgenomen. 

 

Motie “Garantie op financiële randvoorwaarden” van Zaanstad en andere gemeenten 

Sanna Munnikendam, wethouder van Zaanstad, geeft een toelichting op de motie. De ambities van het 

Klimaatakkoord worden gedeeld. Daarbij moet dor het kabinet wel volledig aan de randvoorwaarden worden 

voldaan. Voorlopig is het afwachten en in ieder geval is voor de proceskosten nog onvoldoende geld door 

het kabinet gereserveerd. De motie is een “constante vinger aan de pols” om na te gaan of aan de 

randvoorwaarden wordt voldaan. Indien dat niet het geval is moeten gemeenten een pas op de plaats 

maken bij de uitvoering van het Klimaatakkoord. Het VNG-bestuur wordt opgedragen om met het Rijk 

interbestuurlijke afspraken te maken ter borging van de randvoorwaarden.  

Het bestuur heeft een positief preadvies uitgebracht op deze motie.  

De motie wordt overgenomen met een meerderheid van 98,17%. 

 

Motie “Instemming met Klimaatakkoord als aan voorwaarden is voldaan” van Boekel 
Pierre Bos, burgemeester van Boekel, geeft een toelichting op de motie. De randvoorwaarden horen er echt 

bij en van het kabinet mag eenzelfde betrokkenheid en vindingrijkheid worden verwacht als van de 

gemeenten. Om teleurstellingen achteraf te voorkomen pleit hij ervoor het Klimaatakkoord nu nog niet te 

tekenen.  

Berend de Vries geeft namens het bestuur aan dat de randvoorwaarden essentieel zijn en gemeenten het 

Klimaatakkoord straks niet over de volle breedte of in het gevraagde tempo kunnen uitvoeren als niet aan de 

randvoorwaarden wordt voldaan. Het niet instemmen met het Klimaatakkoord past echter niet bij de fase 

waarin we nu zitten.  
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Pierre Bos begrijpt de overwegingen in het preadvies van het bestuur om wel met het Klimaatakkoord in te 

stemmen en vervolgens de uitvoering afhankelijk te stellen van de randvoorwaarden. Binnen de gemeente 

Boekel is de afweging anders uitgevallen en wil men eerst de randvoorwaarden rond hebben en pas daarna 

het Klimaatakkoord tekenen. Hij roept daarom de ledenvergadering op om pas in te stemmen met het 

Klimaatakkoord als is voldaan aan de randvoorwaarden. 

In zijn preadvies ontraadt het bestuur deze motie. 

De motie wordt verworpen met een meerderheid van 92,31% 

Motie van Krimpenerwaard  

Leon de Wit, wethouder Krimpenerwaard, geeft aan dat de motie wordt ingetrokken.   

 

Brief toekomstige budgetten energietransitie van Haarlem 

Jos Wienen, burgemeester van Haarlem, geeft een toelichting op de brief. Hij geeft aan dat de financiële 

problematiek groot is en dat bij de verdeling van middelen over de gemeenten rekening moet worden 

gehouden met de verschillende taakstellingen van gemeenten.  

Lot van Hooijdonk geeft aan dat het bestuur het signaal van Haarlem herkent en bij het kabinet zal 

aandringen op het rekening houden met relevante verschillen tussen gemeenten bij de uitvoering van het 

Klimaatakkoord.  

Stemming over Klimaatakkoord en inzet VNG in vervolgproces 

Ankie Smit, wethouder Schouwen-Duiveland, legt een stemverklaring af. Gelet op eerdere ervaringen in het 

sociaal domein houdt Schouwen-Duiveland ernstige zorgen over de randvoorwaarden voor de uitvoering van 

het Klimaatakkoord. Gemeenten kunnen het Klimaatakkoord straks niet over de volle breedte of in het 

gevraagde tempo uitvoeren als niet aan de randvoorwaarden wordt voldaan. 

Lot van Hooijdonk geeft aan dat het bestuur in zijn voorstellen volledig aan de zorgen en wensen van de 

stemverklaring tegemoet komt.  

Het bestuur heeft het Klimaatakkoord en een voorstel voor inzet van de VNG in het vervolgproces met een 

positief preadvies aan u voorgelegd. Het Klimaatakkoord en het voorstel voor het vervolgproces worden 

aangenomen met een meerderheid van 99,66%. 

 

07. Nieuwe afspraken Raamovereenkomst Verpakkingen 
 

De voorzitter geeft aan dat bij dit voorstel twee moties zijn ontvangen. Na de behandeling van deze moties 

zal worden gestemd over dit voorstel, dat door het bestuur met een positief preadvies aan de leden wordt 

voorgelegd.  

 

Motie “Aanvullende overeenkomst raamovereenkomst verpakkingen” van Schiedam en andere gemeenten  
Cor Lamers, burgemeester Schiedam, geeft een toelichting op de motie. Hij roept het bestuur op om 

Schiedam en gemeenten met een vergelijkbare situatie (combinatie van bron- en nascheiding van Plastic 

verpakkingen, Metalen en Drinkpakken) te steunen in het vinden van een maatwerkoplossing. De nieuwe 

afspraken lijken namelijk de mogelijkheden voor maatwerk te beperken.  
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Lot van Hooijdonk geeft namens het bestuur aan dat maatwerk wel degelijk mogelijk blijft en de VNG bij de 

uitvoering van de overeenkomst daar ok zorg voor zal dragen.   

Het bestuur heeft een positief preadvies uitgebracht op deze motie. De motie wordt overgenomen met een 

meerderheid van 98,24%.  

Motie “Nieuwe afspraken raamovereenkomst verpakkingen 2013-2020” van Gooise Meren en Eemnes 

Hugo Bellaert, raadslid Gooise Meren, geeft een toelichting op de motie. De gemeenten maken zich zorgen  

over de milieueffecten van de brongescheiden inzameling, verwerking en transport van huishoudelijk plastic 

afval. Daarnaast zetten zij kanttekeningen bij de gecombineerde inzamelstroom van Plastic-, Metaal- en 

Drankenkartonverpakkingen (PMD). Oor de goede orde wijst hij erop dat de in de motie gevraagde 

diepgaande evaluatie naar de gecombineerde PMD-inzameling en andere inzamelcombinaties niet door e 

VNG zelf hoeft te worden uitgevoerd. Maar voordat dit onderzoek is uitgevoerd zou de ledenvergadering zich 

niet over nieuwe afspraken moeten uitspreken. Daarnaast wijst hij op het ontbreken van de betrokkenheid 

van raden bij de nieuwe afspraken. Hij vraagt het bestuur de nieuwe afspraken niet in stemming te brengen.  

 

Lot van Hooijdonk geeft namens het bestuur aan dat met de nieuwe afspraken ook voor de lang termijn 

zekerheid wordt geschapen over de vergoedingen van kosten van gemeenten door het bedrijfsleven. De 

productenverantwoordelijkheid is in de nieuwe afspraken helder neergelegd en van de juiste prikkels 

voorzien. De regierol van de gemeenten wordt ook niet ingeperkt. Gemeenten kunnen zelf keuzes maken.  

 

Het bestuur heeft deze motie ontraden. De motie wordt verworpen met een meerderheid van 95,26%.  

Stemming over Nieuwe afspraken Raamovereenkomst Verpakkingen 

Rob Jorg, wethouder van Utrechtse Heuvelrug, wijst erop dat een probleem dat elders wordt gecreëerd bij 

de gemeenten wordt neergelegd. Het probleem moet bij de industrie worden terug gelegd.  

Het voorstel wordt aangenomen met een meerderheid van 98,10%. 

 

08. VNG Prioriteiten 2020 

 

a. VNG Agenda 2020 (inclusief prioriteiten GGU) 

De voorzitter geeft aan dat de VNG Agenda 2020 ter kennisneming aan de leden is toegezonden en stelt 

vast dat geen van de aanwezigen het woord vraagt.  

 

b.  Jaarplan GGU 

De voorzitter geeft aan dat het Jaarplan GGU ter kennisneming aan de leden is toegezonden en stelt vast 

dat geen van de aanwezigen het woord vraagt.  
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c. Verkenning verbreding GGU, Verkenning beheer GGU en 

Transitiestrategie common ground 

De voorzitter geeft aan dat deze stukken ter kennisneming aan de leden zijn toegezonden en stelt vast dat 

geen van de aanwezigen het woord vraagt.  

 

09. Principes digitale samenleving 

 
De voorzitter geeft aan dat op dit voorstel geen amendementen of moties zijn ontvangen en stelt vast dat 

geen van de aanwezigen het woord vraagt.  

Het bestuur legt dit voorstel met een positief preadvies aan de leden voor. Het voorstel wordt bij acclamatie 

aangenomen.  

 

10. Invulling vacatures VNG-bestuur en commissies 
 

De voorzitter geeft aan dat geen tegenkandidaten zijn gesteld tegen de door de adviescommissie 

Governance voorgedragen kandidaten. Het bestuur stelt de leden voor deze kandidaten te benoemen.  

Het voorstel wordt bij acclamatie aangenomen. 

 

11. Statutenwijziging i.v.m. Wet normalisering rechtspositie ambtenaren   
 

De voorzitter geeft aan dat op dit voorstel geen amendementen of moties zijn ontvangen en dat geen van de 

aanwezigen het woord vraagt.  

Het voorstel wordt aangenomen met een meerderheid van 99,17%.  

 

12. Arbeidsvoorwaarden onderkant arbeidsmarkt (actualisering eerder    

VNG-standpunt in resolutie “Een vitale lokale samenleving” uit 2013) 
 

De voorzitter geeft aan dat op dit voorstel geen amendementen of moties zijn ontvangen en dat geen van de 

aanwezigen het woord vraagt.  

 

Het voorstel wordt aangenomen met een meerderheid van 98,98%. 

 

13. Rondvraag/WVTTK 
 

Marike van Doorn, raadslid Almelo, vraagt aandacht voor de positie van raadsleden binnen de VNG.  

Zij constateert dat er slechts een beperkt aantal raadsleden bij de ledenvergadering aanwezig is  

(red. voor de Buitengewone ALV/Bestuurdersdag hebben zich 58 raadsleden aangemeld op een totaal van 

550 deelnemers). 

Om de raden beter te betrekken zou de VNG de stukken voor de ledenvergadering voortaan 8 weken 

voorafgaand aan de ledenvergaderingen kunnen verzenden. Dat maakt ook inhoudelijke behandeling door 

de raden mogelijk.  
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De voorzitter geeft aan dat de VNG na zal gaan of stukken eerder kunnen worden verstuurd, maar dat dit in 

de praktijk nog niet zo eenvoudig is. Een ander probleem is het moment dat moties worden ontvangen tot 

vlak voor de ledenvergadering. Moet die termijn ook naar voor worden gehaald? In de praktijk zal er een 

spanning blijven bestaan. De commissie Raadsleden & Griffiers zal hier ook ongetwijfeld op terug komen bij 

het bestuur.  

 

De voorzitter is voorts opgevallen dat de raden zich actiever opstellen in de voorbereiding van de gemeenten 

op de ledenvergaderingen van de VNG.  

 

Hans Wijnands, wethouder Bronckhorst, overhandigt de voorzitter een “duizendpoot” die hij zelf heeft 
ontvangen en marge van de recente lerarenstaking. Hiermee vraagt hij aandacht voor de financiële tekorten 

bij onderwijshuisvesting. De normbedragen voor onderwijshuisvesting zijn met 40% verhoogd zonder dat er 

geld is bijgekomen.  

 

Jantine Kriens, Algemeen directeur, geeft aan dat een expertiseteam onder leiding van Gert-Jan Nijpels, 

burgemeester Opmeer, door het bestuur om advies is gevraagd over de problematiek bij 

onderwijshuisvesting. Op basis van dat advies zal het bestuur zijn inzet bepalen. Wat de normbedragen 

betreft, die waren tien jaar lang niet aangepast. De aanpassing daarvan is inderdaad niet gepaard gegaan 

met extra geld van het Rijk. Het vasthouden aan verouderde normbedragen biedt echter geen oplossing.    

 

 

14. Sluiting 
De voorzitter wenst iedereen een goede reis te, dankt de mensen achter de schermen en sluit de 

vergadering.   




