
 

 

 
 
 
 
Samenvatting en preadvies motie “Uitvoerbaarheid van de transities op het gebied van 
klimaat energie stikstof en wonen” 
 
Indienende gemeente(n): Terneuzen, mede namens de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten 
 
Strekking van de motie:  
De motie constateert dat grote maatschappelijk opgaven/transities waar gemeenten voor staan op 
het gebied van klimaat, energie, stikstof en wonen een groot beslag leggen op de bestaande 
personele capaciteit én vraagt om uitbreiding. Uitbreiding van personele capaciteit is volgens de 
Vereniging lastig te realiseren door de complexiteit van opgaven, de voorbereidingen die getroffen 
moeten worden op verschillende (bestuurs)niveaus én de krapte op de arbeidsmarkt. 
 
De motie roept de VNG daarom op ‘zich in te spannen om gemeenten in staat te stellen voldoende 
capaciteit in te kunnen zetten voor de bemensing van deze projecten.’ 
 
Preadvies VNG-bestuur: overnemen  
 
Toelichting bij het preadvies:  
 
Wij beseffen als VNG als geen ander de urgentie van dit brede maatschappelijk probleem. De 
vacaturemonitor van het A+O fonds gemeenten liet in het eerste kwartaal 2022  zien dat in drie jaar 
tijd het aantal vacatures is verdubbeld naar 10.612.  
 
Als VNG ondersteunen wij gemeenten op het thema door : 
- juiste kennis en informatie te verzamelen over de arbeidsmarktpositie van gemeenten 

waaronder de Vacaturemonitor en Personeelsmonitor van het A&O fonds gemeenten.   
- stimuleren wij de regionale samenwerking in onder andere mobiliteitscentra.   
- het creëren aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden die ondersteunen bij duurzame inzetbaarheid 
- In onze rol als belangenbehartiger zorgen wij ervoor dat wij als publieke werkgevers zichtbaar 

zijn in de Nederlandse polder en geven wij bij het ministerie van SZW aan welke aanpassingen 
nodig zijn in wet- en regelgeving om bijvoorbeeld werknemers te stimuleren meer uren te 
werken.   

- In de gesprekken die de VNG met het Rijk voert over maatschappelijke opgaven is het 
belangrijk om personele capaciteit te zien als belangrijke voorwaarde én toetssteen over 
(nieuwe) taken van gemeenten.  

- En tot slot; in de komende CAO besprekingen (die in het najaar 2022 starten) zullen wij het 
thema krapte op de arbeidsmarkt en samenwerking tussen gemeentes onderling en 
medeoverheden ook meenemen.  

 
 
 
 
 
 

 


