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Samenvatting 

Tijdens de ALV 2018 stemden de leden in met de uitgangspunten voor de meerjarige ontwikkeling 
van de contributie. Deze randvoorwaarden houden in dat de contributie stijgt 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 vanuit

de contributie.

Voorstel 2020  

De compensatie voor de loon- en prijsontwikkeling gebaseerd op CPB- indexcijfers is 2,2% voor 
2020. Daarom stelt het VNG-bestuur de leden voor om de contributie over 2020 met 3,2% te 
verhogen. 

Brief aan de leden 

T.a.v. het college en de raad

Datum 

8 mei 2019 

Ons kenmerk 

FC/U201900283 
Lbr. 19/025 

Telefoon 

0703738393 

Bijlage(n) 

- 

Onderwerp 

Contributievoorstel 2020 
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Geacht college en gemeenteraad, 

Tijdens de ALV 2018 stemden de leden in met de uitgangspunten voor de meerjarige ontwikkeling 
van de contributie. Deze randvoorwaarden houden in dat de contributie stijgt 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 vanuit

de contributie.

Voorstel 2020 

De compensatie voor de loon- en prijsontwikkeling gebaseerd op CPB- indexcijfers is 2,2% voor 
2020. Daarom stelt het VNG-bestuur de leden voor om de contributie over 2020 met 3,2% te 
verhogen. 

Weerstandsvermogen 

Tijdens de ALV 2017 is de motie van de gemeente Heerhugowaard aangenomen. Naar aanleiding 
van deze motie heeft PWC een onderzoek gedaan naar het weerstandvermogen van de VNG. Het 
bestuur heeft de aanbevelingen van dit onderzoek overgenomen.  

Een van de aanbevelingen is het instellen van een vervolgonderzoek naar het vermogen van de 
VNG-bedrijven. Hiertoe is de VNG momenteel bezig een methodiek te ontwikkelen die er enerzijds 
voor zorgt dat de vermogens van de individuele VNG-bedrijven relatief beperkt in omvang blijven. 
Anderzijds moet de methodiek garanderen dat de omvang van het vermogen van de individuele 
VNG-bedrijven voldoende is om blijvend te kunnen investeren in nieuwe diensten en producten, 
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waarbij tevens de continuïteit van de VNG-bedrijven is gewaarborgd. We streven ernaar dit traject 
uiterlijk in oktober 2019 af te ronden.   

Met vriendelijke groet, 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

mr J.H.C. van Zanen 
Voorzitter    


