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06. Verantwoording over aangenomen moties in (B)ALV 

Bijlage bij ledenbrief 28 augustus 2020 

 

Samenvatting 

Hierbij legt het VNG bestuur verantwoording af over de uitvoering van moties die zijn aangenomen in 

de Buitengewone ALV van 29 november 2019 en aangehouden moties uit eerdere ledenvergaderingen.  

Gelet op de samenhang en overlapping van moties zijn bij deze verantwoording de moties in een aantal 

gevallen geclusterd. Aan de verantwoording over de uitvoering is steeds een voorstel gekoppeld om de 

motie aan te houden of als uitgevoerd te beschouwen. Dat een motie is uitgevoerd betekent 

nadrukkelijk niet dat de VNG-inzet op het betreffende thema stopt. De inzet van de motie is in de 

meeste gevallen onderdeel geworden/gebleven van de reguliere VNG-inzet. Langer aanhouden van de 

motie heeft dan geen toegevoegde waarde.  

 

Wij vragen de leden om in te stemmen met: 

- De verantwoording over de uitvoering van de moties 

- De voorstellen om moties aan te houden of te beschouwen als uitgevoerd.  

 

Sowieso zal de VNG de strekking van de moties en de verantwoording over de uitvoering benutten ten 

behoeve van een breed gedragen VNG-inzet richting de kabinetsformatie.  

 

Moties sociaal domein en veiligheid  

 

Onderwerp: Inburgering 

Motie en indiener:  “Uitvoerbaar en betaalbaar inburgeringsstelsel” (Almere, ALV 2019) 

 

Inhoud/oproep: 

(samengevat) 

- Blijven inzetten voor een betaalbaar en uitvoerbaar inburgeringsstelsel  

- Blijven aandringen op financieel onderzoek  

- Aandringen op aanpakken van gesignaleerde knelpunten  
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Onderwerp: Inburgering 

Verantwoording Op aandringen van de VNG is afgelopen zomer een kostenonderzoek 

uitgevoerd naar de kosten van het nieuwe inburgeringstelsel waar uit bleek dat 

er structureel € 42,3 miljoen extra nodig was. Lange tijd leek een akkoord 

vervolgens ver weg omdat er vanuit het kabinet onvoldoende bereidheid was 

om gemeenten tegemoet te komen. Een doorbraak werd begin maart 2020 

bereikt en op 24 april 2020 zijn er afspraken gemaakt tussen SZW en VNG over 

de randvoorwaarden van de nieuwe wet inburgering: 

 

-Er komen structureel extra middelen: € 35,2 miljoen extra. Daarnaast zijn er 

inhoudelijke aanpassingen gedaan waarmee € 7 miljoen is bespaard.  

-de regierol van gemeenten wordt versterkt door enkele inhoudelijke 

aanpassingen 

-er komen ook incidentele middelen beschikbaar: € 36,5 miljoen voor de 

invoering van de nieuwe wet, € 25,5 miljoen om de huidige groep inburgeraars 

te ondersteunen en over de kosten ICT wordt op basis van de uitvoeringstoets 

van VNG Realisatie een afspraak gemaakt 

 

De wet inburgering moet op 1 juli 2021 van kracht worden. De volledige 

afspraken-set is hier te vinden. 

Voorstel: Op basis van de gemaakte afspraken kan de motie als afgedaan worden 

beschouwd.   

 

 

 

Onderwerp: Tekorten Veilig Thuis 

Motie en indiener: “Tekorten in aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling” (Stein, ALV 2019) 

 

Inhoud/oproep: 

(samengevat) 

- Overleg met VWS voor structureel voldoende middelen beschikbaar 

voor alle taken van Veilig Thuis 

- Aandacht vragen voor de (financiële) consequenties die de toename 

van taken en werkzaamheden van Veilig Thuis hebben voor het lokale 

veld. 

 

Verantwoording - VWS en de VNG hebben een onderzoek laten doen naar de 

ontwikkeling van het aantal adviesvragen en meldingen bij Veilig Thuis, 

de oorzaken daarvan en mogelijke oplossingsrichtingen 

- VWS, JenV, de VNG en het Landelijk Netwerk Veilig Thuis hebben 

mede nav het onderzoek vervolgacties op de korte en langere termijn 

geïnventariseerd, die momenteel nader uitgewerkt worden. Hierbij is 

onderscheid tussen oplossingen die ketenbreed moeten worden 

opgepakt en oplossingen die specifiek voor Veilig Thuis van toepassing 

zijn 

- Met de voorjaarsnota is bekend geworden dat vanaf dit jaar structureel 

€ 38,6 miljoen euro extra vrijkomt voor Veilig Thuis. We hopen rond de 

zomer te kunnen communiceren hoe deze middelen verdeeld gaan 

worden. 

 

Voorstel: Met bovenstaande acties is de motie uitgevoerd en kan deze worden 

beschouwd als afgedaan. 

 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z07576&did=2020D16177
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Onderwerp: Abonnementstarief WMO / sturingsmogelijkheden WMO 

Moties en indiener: - “Compensatie extra kosten invoering abonnementstarief WMO-

voorzieningen” (De Fryske Marren, Terschelling, ALV 2019) 

- “Afname van sturingsmogelijkheden in de WMO” (Deventer, BALV 2019) 

 

Inhoud/oproep: 

(samengevat) 

- Aandringen op volledige compensatie van extra kosten ten gevolge van 

abonnementstarief  

- Oproep om Wmo zo te wijzigen dat gemeenten meer 

sturingsmogelijkheden krijgen om burgers die hun ondersteuning zelf 

kunnen regelen buiten de Wmo te houden. 

 

Verantwoording Motie abonnementstarief: 

De nadelige uitwerking van het abonnementstarief wordt voortdurend onder de 

aandacht gebracht bij de Minister van VWS en de Tweede Kamer. Zo heeft de 

VNG in het BO van november 2019 een dossier met zorgen en signalen vanuit 

gemeenten aan de minister overhandigd. Ook is in januari met EenVandaag 

een enquête uitgevoerd onder gemeenten om de aanzuigende werking aan te 

tonen en is de Tweede Kamer hierover geïnformeerd. De eerste resultaten 

van de landelijke monitor, die de aanzuigende werking en inkomstenderving 

als gevolg van het abonnementstarief in beeld brengt, zijn in september 2020 

beschikbaar. Dan volgt bestuurlijk overleg over de uitkomsten en zal de VNG 

aandringen op volledige compensatie van extra kosten. Separaat hieraan 

worden momenteel gesprekken gevoerd over compensatie gederfde 

inkomsten tgv kwijtschelding eigen bijdrage Wmo gedurende de corona-

maanden.  

 

Sturingsmogelijkheden 

De VNG heeft met VWS in 2019 besprekingen gevoerd over aanvullende 

sturingsmaatregelen (met of zonder wetswijziging). Daarbij is zeer intensief 

overleg gevoerd over de benodigde aanpassing van de wet om 

resultaatgericht indiceren mogelijk te houden. Bovendien is afgesproken om in 

2020 gezamenlijk onderzoek te doen naar het sturingsvraagstuk in de Wmo. 

De VNG stelt daartoe een bestuurlijk expertiseteam in. Het team levert in 

oktober een advies op. Het advies is mede gericht op de nieuwe 

kabinetsperiode en op welke wijze de Wmo zou moeten worden aangepast. 

 

Voorstel: - Onderdeel abonnementstarief aanhouden 

- Gelet op de gemaakte afspraken het onderdeel sturingsmogelijkheden als 

afgedaan te beschouwen.  

 

 

Onderwerp: Interbestuurlijke verhoudingen/ financiën/ IBP 

Moties en indiener: - “Stevige borging gelijkwaardig partnerschap IBP” (Groningen, ALV 2019) 

- “Structureel begrotingsevenwicht” (Krimpenerwaard, BALV 2019) 
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Onderwerp: Interbestuurlijke verhoudingen/ financiën/ IBP 

Inhoud/oproep: 

(samengevat) 

- Alleen afspraken met het rijk over nieuwe taken als objectief de goede 

inhoudelijke en financiële randvoorwaarden zijn geborgd. (herziening 

code interbestuurlijke verhoudingen/artikel 2 FVw) 

- Opschalingskorting ter discussie te blijven stellen (structurele oplossing 

voor structurele problemen) 

- Aandringen op het voeren van structureel en voorspelbaar financieel 

beleid naar gemeenten 

- Bezuinigingen op decentralisaties evalueren 

- Oog hebben voor de financiële problemen van gemeenten (kabinet en 

Kamer). 

 

Verantwoording In de verhoudingen met het kabinet en Tweede Kamer blijven wij streven naar 

gelijkwaardig partnerschap. De complexiteit van maatschappelijke opgaven en 

onderlinge afhankelijkheden tussen overheden vragen om een 

programmatische aanpak, zoals in het IBP geschetst. Op een aantal opgaven 

loopt de samenwerking goed en heeft het IBP voor een impuls gezorgd.  

 

Tegelijkertijd is er een aantal ontwikkelingen in de onderlinge verhoudingen, 

waardoor de moties nog niet als afgedaan kunnen worden beschouwd. Zo 

bemoeit het Rijk zich met inhoudelijk beleid en zadelt het Rijk gemeenten op 

met structuurdiscussies, terwijl de gedachte achter de decentralisatie van 

taken tegenovergesteld was. Blijvende en oplopende tekorten perken de 

speelruimte voor gemeenten te ver in.  

 

Zo is recentelijk duidelijk geworden dat het exploitatietekort over 2019 fors is 

opgelopen en inmiddels 25% van de gemeenten 3 jaar achtereen een tekort 

heeft, ondanks efficiencyoperaties, bezuinigingen en lastenverhogingen. In de 

BOFv’s  die de afgelopen periode met het kabinet zijn gevoerd zijn er wel 

enige resultaten geboekt: 

- de bevriezing van het accres leidt tot meer stabiliteit en 

- er zijn twee tranches uitgekeerd als invulling van reële compensatie 

Corona,  

maar verder wordt vooral begrip getoond en blijven structurele oplossingen 

vooralsnog uit.  

De komende periode zijn  o.a. herijking gemeentefonds, opschalingskorting, 

het deze maand verschenen normeringsrapport en de dit najaar te verschijnen 

onderzoeken naar de tekorten jeugd en abonnementstarief WMO concrete 

dossiers waarbij het Rijk invulling moet geven aan gelijkwaardigheid, blijkend 

uit structurele oplossingen voor de financiële problemen van gemeenten. 

 

Voorstel: Aanhouden 

 

 

 

Onderwerp: Financiën GGZ 

Motie en indiener:  “Naar een structureel financieel totaalkader GGZ op basis van feiten” (Breda, 

ALV 2019) 
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Onderwerp: Financiën GGZ 

Inhoud/oproep: 

(samengevat) 

Bij ondertekening van HLA-GGZ als voorwaarde vast leggen dat onderstaande 

onderzoeken gezamenlijk met het Rijk worden uitgevoerd én beslecht: 

1. onderzoek naar de wachtlijstenproblematiek beschermd wonen  

2. analyse van de financiële effecten van de extramuralisering GGZ voor 

gemeenten en andere partners van HLA-GGZ, inclusief verschuivende 

aantallen GGZ-cliënten en verzwaring van  problematiek, waarbij de 

verlaagde ambulantiseringsdoelstelling van 10% uit de Zvw wordt 

gevolgd. 

Gezamenlijke monitoring van de noodzakelijke opbouw van de ambulante 

infrastructuur op zowel inhoud als kosten.  

 

Verantwoording Deze punten zijn opgepakt en gedeeltelijk afgerond. Het onderzoek naar de 

wachtlijstenproblematiek BW is afgerond. Het geeft wel veel inzicht, maar biedt 

onvoldoende houvast voor een solide financiële claim. Voor de analyse en 

monitoring is een opdracht geformuleerd die op 1 juni start en in het 4e kwartaal 

van 2020 wordt afgerond. 

 

Voorstel: Aanhouden  

 

Onderwerp: Financiën jeugdzorg 

Motie en indiener:  “Naar een passend financieel en sturingskader jeugd op basis van feiten” 

(Assen, Leiden, ALV 2019) 

 

Inhoud/oproep: 

(samengevat) 

- Zich hard blijven maken voor stevige structurele bijdragen, waaronder een 

verhoging van het macrobudget voor jeugdhulp 

- In gesprek over oplossing voor 2022 als er nog geen besluitvorming is door 

nieuw kabinet over  begroting 2022 

- In gesprek om sturingsmogelijkheden voor gemeenten te versterken, op 

bijv. externe verwijzers. 

 

Verantwoording In maart 2020 is een onderzoek gestart, waarvoor Rijk en VNG, opdrachtgevers 

zijn. Doel van het onderzoek is te achterhalen of en zo ja hoeveel structureel 

budget er nodig is. Voor gemeenten is volstrekt helder dat dit nodig is, het 

onderzoek is de manier om gezamenlijk te bepalen wat het bedrag moet zijn. Dit 

onderzoek is op 1 november 2020 afgerond en is input voor de formatie van 

een nieuw kabinet. Ook is met het Rijk besproken de vinger aan de pols te 

houden dat er vanaf 2022 budget bij komt, en niet een jaar later. 

 

Voorstel: Aanhouden 

 

 

Onderwerp: WvGGZ 

Moties en 

indieners: 

“Passende financiering WvGGZ” (Sluis, Heerenveen, gemeenten in 

veiligheidsregio Gelderland-Zuid, BALV 2019) 

 

Inhoud/oproep: 

(samengevat) 

- Zorgen over praktische haalbaarheid en uitvoerbaarheid van de wet 

- Blijven inzetten op een haalbare en betaalbare implementatie en uitvoering  

- In zetten dat het Rijk verantwoordelijkheid neemt om knelpunten tijdig en 

met voldoende financiën aan te pakken en op te lossen 

- Implementatie zowel financieel als inhoudelijk monitoren.  
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Onderwerp: WvGGZ 

Verantwoording De Wet is inmiddels een paar maanden in werking. Voorlopige conclusie is dat 

de wet uitvoerbaar is. Er zijn een paar noodverbanden gelegd. De 

langverwachte koppelingen tussen systemen zullen de werking enorm 

verbeteren, maar die zijn te verwachten per mei en januari. Grootste 

administratieve lasten liggen bij de GGZ, maar dat komt voor een belangrijk 

deel ook omdat ze deze koppelingen niet gereed hebben.  

De opzet voor een monitor is in grote lijnen gereed. Dat wordt een combinatie 

van (1) landelijke gegevens die voor de hele keten van belang zijn (afkomstig uit 

systemen van het OM), (2) landelijke gegevens die vooral voor gemeenten 

interessant zijn (afkomstig uit systeem Khonraad) (3) gegevens die alleen voor 

gemeenten interessant zijn (op te leveren door gemeenten).  

Het beeld van het eerste kwartaal is gereed en gedeeld met de ketenpartners, 

waaronder gemeenten. Afspraak met het Rijk is dat gemeenten extra 

uitvoeringslasten gecompenseerd krijgen. We willen hierover in de zomer 

afspraken maken die in de septembercirculaire te vinden zullen zijn. 

 

Voorstel: Gelet op de gemaakte afspraken over de monitor, deze motie als afgedaan te 

beschouwen.   

 

 

Onderwerp: Spoedeisende hulp 

Motie en indiener: “Landsdekkende 24/7 toegankelijke spoedeisende hulp” (Lelystad, BALV 2019) 

 

Inhoud/oproep: 

(samengevat) 

Met het kabinet afspraken maken over een goede organisatie van de acute zorg 

in met name perifere gebieden zonder dat financieringsstromen daarbij in de 

weg staan. 

 

Verantwoording De VNG is betrokken bij de herinrichting van de acute zorg. De zogenoemde 

‘houtskoolschets’ hiervoor wordt onderdeel van de contourennota die VWS 

schrijft ter voorbereiding op de verkiezingen. VNG zet in op een goede 

organisatie van de acute zorgketen met een adequate infrastructuur, waarbij 

oog is voor regionale verschillen. En uiteraard passende bekostiging. 

 

Met Zorgverzekeraars Nederland heeft VNG afspraken gemaakt over de 

organisatie van goede infrastructuur van zorg en ondersteuning in de regio’s, 

die zich momenteel vertalen in concrete samenwerkingsagenda’s. Het onlangs 

verschenen advies van de RVS (Raad voor Volksgezondheid en Samenleving) 

over toegankelijke acute zorg (‘Van deelbelangen naar gedeeld belang’; 

https://www.raadrvs.nl/documenten/publicaties/2020/06/17/van-deelbelangen-

naar-gedeeld-belang) sluit aan bij de bedoeling van de motie. Met de RVS en 

indieners van de motie gaat VNG onderzoeken hoe er vervolg kan worden 

gegeven aan het advies. 

 

Voorstel: Gelet op bovenstaande deze motie als afgedaan te beschouwen.   

 

 

Onderwerp: Specifieke uitkering sport 

Motie en indiener:  “Specifieke uitkering sport” (Lelystad, BALV 2019) 

 

https://www.raadrvs.nl/documenten/publicaties/2020/06/17/van-deelbelangen-naar-gedeeld-belang
https://www.raadrvs.nl/documenten/publicaties/2020/06/17/van-deelbelangen-naar-gedeeld-belang
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Onderwerp: Specifieke uitkering sport 

Inhoud/oproep: 

(samengevat) 

Aandringen bij het kabinet op volledige compensatie van het btw-nadeel dat 

gemeenten en sportbedrijven ondervinden door verruiming van de btw-

sportvrijstelling. 

 

Verantwoording Wij hebben steeds aangedrongen op volledige compensatie. Tijdens de 

begrotingsbehandeling VWS heeft minister Bruins nogmaals aangegeven dat 

het doel is dat gemeenten volledig worden gecompenseerd. Als eind 2020 blijkt 

dat er geld bij moet, gaat hij daarover het gesprek aan met het ministerie van 

Financiën. Of er een tekort komt en hoe groot dit wordt, wordt pas duidelijk 

nadat de verantwoordingsinformatie ontvangen en beoordeeld is. Wij zullen er 

de minister blijven aanspreken op deze toezegging over volledige compensatie. 

Voorstel: Aanhouden 

 

 

Onderwerp: Politie 

Motie en indiener:  “Politiesterkte op orde” (Utrechtse Heuvelrug, ALV en BALV 2019) 

 

Inhoud/oproep: 

(samengevat) 

Met de minister van J&V in gesprek te gaan over versneld realiseren van 

voldoende operationele bezetting en formatie binnen de gebiedsgebonden 

basisteams van de Nationale Politie. Daarbij de volgende uitgangspunten te 

hanteren:  

• Er dient nadrukkelijk een bijdrage in operationele capaciteit 

gevraagd te worden aan het ministerie van Defensie om het stelsel 

bewaken en beveiligen op korte termijn te versterken.  

• De incidentele financiële middelen die het kabinet beschikbaar 

heeft gesteld moeten volledig ten goede komen aan het borgen van 

de inzetbaarheid van de operationele politiecapaciteit binnen de 

gebiedsgebonden basisteams van de Nationale Politie.  

• Er moet door het rijk extra structureel budget beschikbaar gesteld 

worden zodat de korpschef versneld de basisteams op de 

noodzakelijke operationele sterkte kan brengen. 
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Onderwerp: Politie 

Verantwoording Samen met de Regioburgemeesters zijn wij het vraagstuk van de te beperkte 

politiecapaciteit aan de orde blijven stellen. Dat deden we via het Landelijk 

Overleg Veiligheid en Politie, bij de begrotingsbehandeling van het ministerie 

van Justitie en Veiligheid en een aantal brandbrieven aan de Tweede Kamer. 

Ook hebben wij een aantal concrete voorstellen en initiatieven ondersteund, 

waarvan sommige in het verlengde liggen van de in de motie gesuggereerde 

oplossingsrichtingen, zoals:  

• Intensieve gezamenlijke lobby om de incidentele financiële middelen 

volledig ten goede te laten komen aan de inzetbaarheid van de 

operationele politiecapaciteit binnen de gebiedsgebonden basisteams  

• Extra investeringen in bewaken en beveiligen ter ontlasting basisteams 

• Meer  Defensie inzet op politiezaken 

• Bijstellen van de prioriteiten in de landelijke veiligheidsagenda ten 

gunste van lokale prioriteiten 

• Versnelling van het onderwijs om nieuw politiepersoneel sneller te 

scholen en op straat te krijgen. 

 

Er moet door het Rijk extra structureel budget beschikbaar gesteld worden 

volgens de investeringsagenda 2017 zodat de korpschef versneld de 

basisteams op de noodzakelijke operationele sterkte kan brengen. Ook is het 

van belang dat er terughoudendheid wordt betracht t.a.v. landelijke prioriteiten 

laat staan andere intensiveringen. Deze prioriteiten zijn inmiddels onderdeel van 

de lobbyagenda van de VNG, onder meer gericht op de nieuwe 

verkiezingsprogramma’s en de komende kabinetsformatie  

Voorstel: Gelet op de ondernomen acties en het opnemen in de VNG lobbyagenda kan 

de motie als afgedaan worden beschouwd.   

 

Klimaatakkoord 

Financiële randvoorwaarden 

Onderwerp: Financiële randvoorwaarden 

Moties en indiener: - Geen titel (Lisse, Noordwijk, BALV 2019) 

- Garantie op financiële randvoorwaarden nodig om uitvoering door 

gemeenten over de gehele eerste tranche tot 2030 nu te starten 

(Zaanstad c.s. BALV 2019). 

Inhoud/oproep 

(samengevat): 

De ambities worden gedeeld, maar gemeenten willen ruimte houden om na het 

artikel 2-onderzoek de afspraken uit het klimaatakkoord als onuitvoerbaar te 

bestempelen. Het bestuur wordt opgedragen: 

- Zorg te dragen voor financieel dekkende condities voor gemeenten bij 

uitvoering van het Klimaatakkoord (met rijksgelden) 

- Op actieve wijze bij te dragen aan het informeren en betrekken van 

burgers 
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Onderwerp: Financiële randvoorwaarden 

- 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 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 interbestuurlijke 

afspraken 

- 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. 

Verantwoording: De inhoudelijke inzet van de VNG is in overeenstemming met het gevraagde in 

de motie. Conform de motie ontvangen de leden een stand van zaken in juni en 

komen wij in de Buitengewone ALV in het najaar terug op het artikel 2 FVw 

onderzoek en een bredere stand van zaken over het Klimaatakkoord. 

Uitgangspunt blijft dat als de kosten van gemeenten onvoldoende worden 

gecompenseerd, dit gevolgen heeft voor het tempo en scope van de uitvoering. 

Voorstel: Gelet op de ondernomen acties kan de motie als afgedaan worden beschouwd.   

 

RES 

Onderwerp: Regionale Energiestrategieën 

Moties en indiener: ▪ Regionale Energiestrategieën (RES): wind in de zeilen en schouder aan 

schouder 

- Amersfoort 

- Ondersteund door: Alblasserdam, Alphen aan den Rijn, Almere, 

Apeldoorn, Assen, Beemster, Delft, Diemen, Dordrecht, Edam-Volendam, 

Ede, Enschede, Gouda, Groningen, Haarlem, Haarlemmermeer, 

Hardinxveld-Giessendam, Heemskerk, Heerlen, Hengelo, Hilversum, 

Hoorn, Landsmeer, Leeuwarden, Lelystad, Maastricht, Nijmegen, Oss, 

Ouder-Amstel, Papendrecht, Purmerend, Roosendaal, Schiedam, Sittard-

Geleen, Tilburg, Uithoorn, Utrechtse Heuvelrug, Venlo, Waterland, 

Wormerland, Zaanstad, Zwolle, Zwijndrecht 

▪ Regionale Energiestrategieën (RES) 

- Delft 

▪ Evalueren frequentie actualiseren RES 

- Woerden 

▪ Voldoende netwerkcapaciteit passend in de omgeving 

- Woerden 
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Onderwerp: Regionale Energiestrategieën 

Inhoud/oproep 

(samengevat): 

▪ De leden roepen VNG op om ervoor te zorgen dat het Rijk zich meer 

zichtbaar achter de doelen van het klimaatakkoord en de RES schaart. 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. 

▪ Betrokkenheid van gemeenteraden bij de Regionale Energiestrategieën 

essentieel voor de kwaliteit en legitimiteit van het democratische proces. Het 

bestuur wordt verzocht: 

- de betrokkenheid van raden en status van de Concept RES te bespreken 

met het NP RES; 

- erop aan te dringen dat de Concept RES moet worden gezien als 

tussenstand, nog kan veranderen en uiteindelijk leidt tot de RES 1.0; 

- het waarderingsproces vorm te geven dat de Concept RES wordt gezien 

als tussenstand en dat het proces doorloopt tot de RES 1.0. 

Daarnaast dat: 

- het rijk bij de vormgeving van opvolger van de landelijk subsidieregeling 

voor hernieuwbare energie rekening houdt met tijdige realisatie van het 

definitieve bod van de verschillende RESsen; 

- de regulering wordt aangepast zodat voor gebieden waar de gemeente 

zonneweides of grootschalige zonnedaken wil gaan toestaan 

anticiperende netinvesteringen worden gestimuleerd. 

▪ Na RES 2.0 evalueren of de tweejaarlijkse actualisatie van de RESsen 

wenselijk is of dat een andere interval mogelijk is. Waarbij bijvoorbeeld 

aangesloten kan worden bij het Klimaatplan uit van de Rijksoverheid, dat 

tenminste eens in de 5 jaar geactualiseerd wordt. 

Verantwoording: Vanwege de Coronacrisis is de termijn voor de oplevering van de eerste concept 

RES reeds uitgesteld. De VNG inzet is conform het gevraagde in de motie, wordt 

ingebracht in reguliere gesprekken en later bij de begrotingsbehandeling. Wij 

zullen de leden te zijner tijd nader informeren over de uitkomsten. 

Voorstel: Gelet op de ondernomen acties en het uitstel van de oplevering van de eerste 

concept RES, kan de motie als afgedaan worden beschouwd.  

Warmtewet 

Onderwerp: Warmtewet en warmtetransitie 

Moties en indiener: ▪ Duidelijkheid over Warmtewet en toepassing warmtetransitie 

- Deventer 
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Onderwerp: Warmtewet en warmtetransitie 

- Ondersteund door: Alblasserdam, Alphen aan den Rijn, Almelo, 

Amersfoort, Apeldoorn, Arnhem, Assen, Beemster, Delft, Diemen, 

Dordrecht, Edam-Volendam, Enschede, Emmen, Gouda, Groningen, 

Haarlem, Haarlemmermeer, Hardinxveld-Giessendam, Heerlen, Hengelo, 

Hilversum, Hoorn, Landsmeer, Leeuwarden, Lelystad, Maastricht, 

Nijmegen, Oss, Ouder-Amstel, Papendrecht, Purmerend, Roosendaal, 

Rijswijk (ZH), Schiedam, Sittard-Geleen, Tilburg, Uithoorn, Utrechtse 

Heuvelrug, Venlo, Waterland, Wormerland, Zaanstad, Zwolle, Zwijndrecht 

Inhoud/oproep 

(samengevat): 

De motie draagt het bestuur van de VNG op aan te blijven dringen op intensieve 

betrokkenheid van gemeenten bij de totstandkoming van de nieuwe Warmtewet 

en daarbij onder andere de volgende aanvullende afspraken te maken in de 

Warmtewet: 

▪ Ruimte te laten voor de uitvoeringspraktijk van gemeenten; dit gaat er o.a. 

over om naast de bestaande praktijk de keuze op te nemen om publiek 

eigendom (transport en distributie) van alle warmte-infrastructuur mogelijk te 

maken;  

▪ Een onafhankelijk onderzoek uit te voeren naar de omvang van de 

(noodzakelijke publieke bijdrage) voor warmtenetten met het doel deze 

‘haalbaar en betaalbaar’ te realiseren, de uitkomsten van dit onderzoek zijn 

weerklank te laten hebben in de afspraken tussen gemeenten en Rijk en 

bijvoorbeeld mogelijk te maken dat deze (publieke bijdrage) ook kan worden 

aangewend door decentrale overheden of overheidsbedrijven; 

▪ Met het Rijk in overleg te gaan over aanpalende afspraken die voor de 

uitvoering van belang zijn maar niet in de Warmtewet behoren, zoals 

vraagstukken m.b.t. de vormen van beheer, exploitatie, vormen van aan- en 

inbesteding, bewonersparticipatie, verbinding met nieuwe vormen van 

energie en opslag; 

▪ met spoed met het Rijk in overleg te reden om te zorgen dat, voor de periode 

tussen nu en de formele wijziging van de warmtewet, een werkend 

handelingsperspectief voor gemeenten om de doelstellingen van het 

klimaatakkoord mogelijk te maken; 

En de voortgang van de besprekingen over deze punten te rapporteren tijdens de 

ALV van juni 2020. 

Verantwoording: Over een onafhankelijk onderzoek naar de omvang van de (noodzakelijke 

publieke bijdrage) voor warmtenetten zijn wij met de medeoverheden nog in 

gesprek.  

Voorstel: Aanhouden 

Lokale gemeenschappen en stedelijke vernieuwing 

Onderwerp: Eigenaarschap lokale gemeenschappen en relatie met stedelijke 

vernieuwing 

Moties en indiener: ▪ Ruimte voor eigenaarschap gemeenschappen bij uitvoering Klimaatakkoord  

- Peel en Maas 
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Onderwerp: Eigenaarschap lokale gemeenschappen en relatie met stedelijke 

vernieuwing 

- Ondersteund door: Sluis 

▪ Relatie met stedelijke vernieuwing uitwerken 

- Zaanstad 

- Ondersteund door: Alblasserdam, Alphen aan den Rijn, Almelo, Almere, 

Amersfoort, Apeldoorn, Assen, Beemster, Delft, Diemen, Dordrecht, Ede, 

Enschede, Emmen, Gouda, Groningen, Haarlem, Hardinxveld-

Giessendam, Heerlen, Hengelo, Hilversum, Hoorn, Landsmeer, 

Leeuwarden, Lelystad, Maastricht, Nijmegen, Oss, Ouder-Amstel, 

Papendrecht, Purmerend, Roosendaal, Schiedam, Sittard-Geleen, 

Tilburg, Uithoorn, Venlo, Wormerland, Zwolle, Zwijndrecht 

Inhoud/oproep 

(samengevat): 

▪ Er wordt geconstateerd dat gemeenschappen, waaronder op het platteland, 

van oudsher gewend zijn zelf een sterke rol te vervullen rond leefbaarheid en 

duurzaamheidsinitiatieven. Vanuit deze rol wordt ruimtelijke kwaliteit geborgd, 

gaan revenuen mede naar de gemeenschap en wordt de koppeling gelegd 

met o,a. ‘vitaal platteland’. Het bestuur wordt verzocht om het belang van 

duurzame energieprojecten vanuit gemeenschappen te onderschrijven en 

hiertoe een lobby te starten richting ministeries (inclusief het punt over 

revenuen). 

▪ In onderhandelingen met het Rijk de relatie met bredere stedelijke 

vernieuwing in te brengen. Pleiten voor een nieuw investeringsprogramma 

stedelijke vernieuwing. Het gaat om een samenhangende aanpak die zich 

richt op de economische structuur, menselijk kapitaal, woon- en 

leefomgeving, energietransitie en infrastructuur, zoals ook het PBL aangeeft. 

Hierbij dient zowel de inhoud aandacht te krijgen als financiële aspecten. 

Daarnaast dient het tempo van energietransitie en stedelijke vernieuwing op 

elkaar aan te sluiten. Het bestuur wordt verzocht in de ALV van juni 2020 te 

rapporteren waartoe de gesprekken met het Rijk hebben geleid en welke 

mogelijke impuls de steden kunnen gaan geven in de relatie energietransitie 

en wijksgewijze vernieuwingsaanpak. 

Verantwoording: De VNG inzet is conform het gevraagde in de motie en brengen wij in in reguliere 

gesprekken, onze lobby en later bij de begrotingsbehandeling. Wij zullen de 

leden te zijner tijd nader informeren over de uitkomsten. 

Voorstel: Gelet op de ondernomen acties kan de motie als afgedaan worden beschouwd.  

Corporaties als startmotor 

Onderwerp: Corporaties als startmotor duurzaamheidsmaatregelen 

Moties en indiener: ▪ Corporaties als startmotor voor duurzaamheidsmaatregelen 

- Dordrecht 
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Onderwerp: Corporaties als startmotor duurzaamheidsmaatregelen 

- Ondersteund door: Alblasserdam, Alphen aan den Rijn, Almere, 

Amersfoort, Apeldoorn, Assen, Beemster, Delft, Diemen, Edam-

Volendam, Ede, Enschede, Emmen, Gorinchem, Gouda, Groningen, 

Haarlemmermeer, Haarlem, Hardinxveld-Giessendam, Heemskerk, 

Heerlen, Hendrik-Ido-Ambacht, Hengelo, Hilversum, Hoorn, Landsmeer, 

Lelystad, Maastricht, Nijmegen, Oss, Ouder-Amstel, Papendrecht, 

Purmerend, Roosendaal, Schiedam, Sittard-Geleen, Tilburg, Uithoorn, 

Venlo, Waterland, Wormerland, Zaanstad, Zwolle 

Inhoud/oproep 

(samengevat): 

▪ Alle inkomsten uit de verhuurderheffing worden door het Rijk geïnvesteerd in 

de sociale huursector voor onder andere verduurzaming van het 

woningbestand. 

▪ Corporaties krijgen de mogelijkheid om in samenwerking met gemeenten en 

private eigenaren van gemengd woningbezit een aanpak op te stellen voor 

verduurzaming van woningen. 

Verantwoording: De VNG-inzet woonbeleid van april 2019 bevat zes topprioriteiten op het gebied 

van wonen, waaronder "Woningcorporaties hebben voldoende investerings-

capaciteit". De VNG vindt dat de totale lastendruk op de corporaties omlaag 

moet. Teveel corporaties hebben een grotere opgave dan de investerings-

capaciteit toelaat. Er is een fundamentele discussie over de verhuurderheffing 

nodig. Die discussie heeft wat ons betreft twee mogelijke uitkomsten: het 

verlagen of afschaffen van de verhuurderheffing óf het opnieuw inzetten van de 

opbrengsten ten gunste van investeringen in de sociale huursector. 

 

In april 2020 is het Startmotorkader (warmtebedrijven, corporaties) beschikbaar 

gekomen, dat gaat over versneld aansluiten corporatiebezit op warmtenetten. 

VNG en Woonbond hadden een actieve inbreng bij de totstandkoming van het 

kader. Het kader is goed ingericht op de wijkgerichte aanpak en de regierol van 

gemeenten en wordt door het Rijk ondersteund met subsidieregeling aardgasvrije 

huur met € 194,3 miljoen. Startdatum was 1 mei 2020 en in juli 2020 is in 79 

aanvragen in totaal ca. € 63 miljoen aangevraagd. Deze regeling is overigens 

niet ingericht op de wijkgerichte aanpak en alleen bedoeld voor huurwoningen. 

Wij zijn met het Rijk in gesprek over een aanvullende regeling voor niet-

huurwoningen zodat het wijkgerichte werken financieel beter wordt ondersteund. 

 

Begin mei 2020 publiceerden de VNG, Woonbond en Aedes het rapport ‘Effecten 

van de verhuurderheffing op het wonen in Nederland’. In het onderzoek werd 

geconcludeerd dat de verhuurdersheffing een substantieel negatief effect heeft 

op investeringen van corporaties. 

 

De Regeling Vermindering Verhuurdersheffing (€ 1 miljard, 80.000 woningen) 

was binnen enkele maanden uitgeput. Op 2 juli jl. verwierp de Tweede Kamer 

een motie om de regeling te verlengen. Het (gedeeltelijk) inzetten van de 

verhuurdersheffing kan wellicht nog een impuls krijgen als onderdeel van de 

gesprekken tussen Rijk en de corporatiesector/bouwsector/installatiesector en 

energiesector in het kader van Groen Herstel/Corona. 



14 
 

Onderwerp: Corporaties als startmotor duurzaamheidsmaatregelen 

 

Op 3 juli 2020 stuurde de minister van BZK een brief aan de Tweede Kamer over 

de bestedingsruimte en opgaven voor woningcorporaties. De conclusie is dat 

corporaties over onvoldoende middelen beschikken om alle maatschappelijke 

opgaven tot en met 2035 op te pakken. De minister schuift structurele 

oplossingen door naar een volgend kabinet. De VNG heeft er vervolgens op 

aangedrongen om alles op alles te zetten en in deze kabinetsperiode een begin 

te maken met het financieel gezond maken van de corporatiesector. Daarnaast 

hebben Aedes en VNG laten weten nu geen bestuurlijke afspraken over 

woningbouw met de minister te willen maken. 

 

Voorstel: Gelet op de ondernomen acties kan de motie als afgedaan worden beschouwd. 

Olie en gaswinning, netwerkcapaciteit en mijnbouwschade 

Onderwerp: Afbouw olie- en gaswinning, voldoende netwerkcapaciteit passend in de 

omgeving en omkering bewijslast bij mijnbouwschade 

Moties en indiener: ▪ Afbouw bestaande olie- en gaswinning op land en beperken gaswinning bij 

aardwarmte 

- Woerden 

- Ondersteund door: Oudewater, Ronde Venen 

▪ Omkering bewijslast bij mijnbouwschade 

- Woerden 

Inhoud/oproep 

(samengevat): 

De gaswinning in Groningen wordt terecht teruggedraaid. Het bestuur wordt 

gevraagd om bij het Rijk aandacht te vragen voor: 

▪ het maatschappelijke onbegrip bij de ambitie om kleine gasvelden in 

productie te nemen; 

▪ zorgdragen voor een versnelde overgang naar een duurzaam 

energiesysteem zonder nieuwe olie- en aardgaswinning; 

▪ waar nog wel gas gewonnen wordt uit kleine velden op land ruimere 

mogelijkheden te bieden om risico’s in te dammen of waarborgen te bieden 

voor het compenseren van lasten; 

▪ de hoeveelheid vrijkomend aard- en schaliegas bij winning van aardwarmte 

zoveel mogelijk moet worden beperkt; 

▪ invulling te geven aan de uitspraak van de leden voor een equivalent van de 

omkering van de bewijslast bij mijnbouwactiviteiten op land, ook buiten 

Groningen, en dit bij het Rijk en de Tweede Kamer te blijven bepleiten. 

Verantwoording: De VNG inzet is conform het gevraagde in de motie en brengen wij in in reguliere 

gesprekken, onze lobby en later bij de begrotingsbehandeling. Wij zullen de 

leden te zijner tijd nader informeren over de uitkomsten. 

Voorstel: Gelet op de ondernomen acties kan de motie als afgedaan worden beschouwd. 
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Circulaire economie en grondstoffen  

Afval  

Onderwerp: Behoud van mogelijkheid om zowel bron- als nascheiding van PMD (Plastic-, 

Metaal-, en Drankenkartonverpakkingen) in één gemeente te faciliteren.  

Moties en indiener: “Aanvullende overeenkomst bij Raamovereenkomst Verpakkingen” (Schiedam, 

BALV 2019) 

Inhoud/oproep 

(samengevat): 

Oproep aan het VNG-bestuur om Schiedam en steden met een vergelijkbare 

situatie (combinatie van bron- en nascheiding van PMD) te steunen in het vinden 

van een maatwerkoplossing, zodat de inzameling van PMD-afval zowel via bron- 

als nascheiding gefaciliteerd kan worden.  

Verantwoording: De VNG maakt zich hard voor het vinden van een maatwerkoplossing, voor díe 

gemeenten die zowel bron- als nascheiding van PMD willen faciliteren. Naar 

aanleiding van bespreking in het opgerichte Platform Ketenoptimalisatie, is 

overleg gevoerd met de gemeente Schiedam en het Afvalfonds Verpakkingen.  

Uitkomst is dat Schiedam volgens de nieuwe afspraken (nog steeds) kan kiezen 

voor de combinatie van bron- én nascheiding. Een in 2020 te verrichten 

kostenonderzoek moet uitwijzen welke vergoedingen hier vervolgens tegenover 

staan en welke afspraken de gemeente kan maken met haar contractpartners.  

 

Voorstel: Gelet op de gemaakte afspraken kan de motie als afgedaan worden beschouwd.  

 


