
 

 

 

 

6b. Contributievoorstel 2022  
Bijlage bij ledenbrief 19 mei 2021: “Uitnodiging ALV 16 juni 2021”  

 

Samenvatting 

Eerder is door de ALV een meerjarige contributiesystematiek vastgesteld waarbinnen de contributie 

beweegt op basis van twee componenten:  

- Compensatie voor de loon- en prijsontwikkeling op basis van CPB-indexcijfers 

- 1,0% voor de groei naar volledige dekking van de kosten van de kernorganisatie van de VNG 

vanuit de contributie. 

Gelet op de precaire financiële situatie waarin veel gemeenten zich bevinden, stelt het VNG bestuur u 

voor om de contributie voor het jaar 2022 te beperken tot de compensatie voor loon- en 

prijsontwikkeling en af te zien van de 1% ingroei naar dekking van de kosten voor de kernorganisatie.  

 

Bestuur houdt rekening met financiële problemen gemeenten 

In eerdere ledenvergaderingen heeft het bestuur aangegeven zich zeer bewust te zijn van de grote 

financiële problemen bij gemeenten. Daarbij heeft het bestuur gesteld dat de VNG voor het 

begrotingsjaar 2022 opnieuw kritisch zal kijken naar de eigen begroting in relatie tot de contributie. 

Tegelijkertijd is het van groot belang dat de VNG zich richting het kabinet tot het uiterste blijft inspannen 

om toereikende budgetten voor gemeenten zeker te stellen. Die inspanning legt een grote druk op de 

VNG organisatie en vraagt om voldoende financiële middelen. Het bestuur zal conform de afspraken uit 

de ALV van 2018 de beleggingsportefeuille afbouwen tot een minimale reserve zoals is geadviseerd 

door PWC. Het geld uit de reserve dat door de afbouw beschikbaar komt wordt ingezet voor de 

kerntaken van de VNG. 

Vanuit dit perspectief en rekening houdend met de gemeentelijke financiën stelt het bestuur u voor: 

- Om conform de uitgangspunten voor de meerjarige ontwikkeling van de contributie de 

contributiesystematiek niet te wijzigen 

- De contributie te indexeren voor de loon- en prijsontwikkeling op basis van CPB-indexcijfers 

- Om voor het begrotingsjaar 2022 de ingroei vast te stellen op 0% 

- De dekking voor de ingroei zal de VNG zelf middels een structurele taakstelling in haar 

begroting 2022 opnemen. Deze taakstelling is aanvullend op de eerder opgelegde (structurele) 

taakstelling conform het contributievoorstel 2021.  

 

Contributiesystematiek 

De door de ALV vastgestelde meerjarige contributiesystematiek houdt in dat de contributie beweegt op 

basis van twee componenten, zijnde: 

- Compensatie voor de loon- en prijsontwikkeling op basis van CPB-indexcijfers 

- 1,0% voor de groei naar volledige dekking van de kosten van de kernorganisatie vanuit de 

contributie. 

Zoals hiervoor aangegeven zal voor 2022 alleen de compensatie voor de loon- en prijsontwikkeling van 

toepassing zijn. Deze compensatie leidt tot een contributiestijging van 1,7%. Het percentage is een 

combinatie van de loonvoetsector van de overheid (1,8%) en het HICP index (1,4%), afgezet tegen de 



 

 

kosten van de basisorganisatie van de VNG. Op basis van genoemde indices zijn de verwachte kosten 

voor de VNG berekend.  

 

Voorstel aan de leden 

Op basis van deze indexatie stellen wij voor de contributie voor 2022 met 1,7% te verhogen.  

Dit betekent voor de te betalen contributie het volgende bedrag per inwoner: 

 

 

Het bestuur is van mening dat met dit beperkte contributievoorstel 2022 een goede balans is gevonden 

tussen het rekening houden met de financiële problemen van veel gemeenten en het behoud van de 

slagkracht van de VNG organisatie om zich in te spannen ten behoeve van de leden.  

2022 2021

Inwonersaantal van 0 - 5.000 inwoners 1,736€                 1,707€                 

Inwonersaantal van 5.000 - 25.000 inwoners 1,595€                 1,568€                 

Inwonersaantal van 25.000 - 200.000 inwoners 1,373€                 1,350€                 

Inwonersaantal vanaf 200.000 inwoners 0,682€                 0,671€                 


