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VNG jaarcongres 2020 
Ledenraadpleging 
Amendement voor agendapunt 3, Contributievoorstel 2021 

 

 

Onderstaand amendement wordt ingediend door de gemeente Horst aan de Maas 

 

Voorstel VNG bestuur 

Contributie 2021 

In te stemmen met een contributieverhoging met 3,9% conform de uitgangspunten voor de meerjarige 

ontwikkeling van de contributie waarmee de ALV in 2018 heeft ingestemd.   

 

Wijzigen in: 

In te stemmen met een contributieverhoging met 2,9%, ten behoeve van de dekking van de loon- en 

prijsindexatie. 

 

 

Toelichting: 

Betreft groeimodel om de basis activiteiten van de VNG te kunnen dekken uit de structurele inkomsten. In 2018 

afgesproken dat de Contributie in de komende jaren met 1% extra stijgt en de VNG hun eigen vermogen (deels) 

afbouwt. In de jaarrekening 2019 is deze afspraak en de naleving ervan duidelijk zichtbaar. De vraag is of je in 

deze tijd van Coronacrisis aan deze gemaakte afspraken moet vasthouden of moet heroverwegen en mogelijk 

herzien? 

 

Opbouw 3,9% -> 1% afgesproken opbouw + 2,9% indexering. Dit is niet voldoende en daarom legt de VNG zich 

een taakstelling op van € 300.000 per jaar gedurende de ingroei periode. 

Wij stemmen niet zonder meer in met de voorgestelde verhoging van de contributie.  

Wij vragen de vergadering eerst de principiële vraag te beantwoorden of de gemaakte afspraken uit het 

(recente) verleden nog wenselijk zijn in de tegenwoordige tijd van de Coronacrisis? 

Of mag van de VNG, net als van gemeenten en andere instellingen en instanties, meer stretch en creativiteit 

worden verwacht en moet (een deel van) deze 3,9% binnen de eigen organisatie worden gevonden? Waarom 

worden daar niet eenmalig de resultaten uit de effectenportefeuille voor ingezet, die buiten de begroting worden 

gehouden en structureel op minimaal 4% worden ingeschat (aldus de jaarrekening 2019). 

 

Daarom is het noodzakelijk dat ook de VNG-werkorganisatie kritisch kijkt naar de ontwikkeling van de kosten en 

er geen (extra) stijging van de contributie is in 2021. 

 

 

Namens de gemeente Horst aan de Maas, R. Palmen, burgemeester Horst aan de Maas 

Namens de gemeente Hilvarenbeek, E. Weys, burgemeester Hilvarenbeek 


