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Samenvatting 

In deze ledenbrief informeren wij u over de moties en een amendement voor de ALV van 5 juni die 

wij de afgelopen weken hebben ontvangen. Hierbij geven wij steeds aan wat het preadvies is van 

het VNG-bestuur en bij welk agendapunt de moties en het amendement worden behandeld.  

De moties, het amendement en de preadviezen treft u aan als bijlagen.

Brief aan de leden 

T.a.v. het college en de raad 

 

  Datum 

4 juni 2019 

Ons kenmerk 

COS/U201900450 

Lbr. 19/044 

Telefoon 

070-3738393 

Bijlage(n) 

18 

 

  

   

Onderwerp 

Moties, amendement en preadviezen bestuur ALV 5 juni 2019 
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Geacht college en gemeenteraad, 

 
In deze ledenbrief informeren wij u over de moties en een amendement voor de ALV van 5 juni die 

wij de afgelopen weken hebben ontvangen. Hierbij geven wij steeds aan wat het preadvies is van 

het VNG-bestuur en bij welk agendapunt de moties en het amendement worden behandeld.  

De moties, het amendement en de preadviezen treft u aan als bijlagen.  

 

Moties, amendement en preadviezen 

 

Moties en preadviezen die reeds op 24 mei jl. bekend zijn gemaakt 

Eerder informeerden wij u in de ledenbrief van 24 mei jl., lbr. 19/041, over drie moties voor de 

ALV van 5 juni a.s.: 

1. Motie ‘daken voor zonne-energie’ van de gemeente Veldhoven e.a., met positief preadvies 

bestuur (agendapunt 12 Klimaatakkoord) 

2. Motie ‘verhuurdersheffing’ van de gemeente Barneveld e.a., met positief preadvies 

bestuur (agendapunt 15 Rondvraag) 

3. Motie ‘politiekorps op sterkte’ van de gemeente Utrechtse Heuvelrug e.a, met positief 

preadvies bestuur (agendapunt 15 Rondvraag) 

 

In de bijlagen 1, 2 en 3 vindt u de moties en de preadviezen. 

 

 

 

Aan de leden 
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Preadviezen bij moties die reeds op 29 mei jl. bekend zijn gemaakt 

Op 3 juni jl. heeft het VNG-bestuur preadviezen vastgesteld bij het amendement en de twee 

moties die in de ledenbrief van 29 mei jl., lbr. 19/043, aan de leden bekend zijn gemaakt:   

4. Amendement inzake het contributievoorstel 2020 van de gemeenten Dinkelland, 

Tubbergen, Hellendoorn e.a., met afwijzend preadvies bestuur (agendapunt 5b 

Contributievoorstel) 

5. Motie ’Uitvoerbaar en betaalbaar inburgeringsstelsel’ van de gemeenten Almere, mede 

namens de G40-gemeenten, met positief preadvies bestuur (agendapunt 15 Rondvraag) 

6. Motie ‘Extra ALV Klimaatakkoord’ van de gemeenten Zwijndrecht, Delft e.a., met positief 

preadvies bestuur (agendapunt 12 Klimaatakkoord) 

 

In de bijlagen 4, 5 en 6 vindt u de moties, het amendement en de preadviezen. 

Nieuwe moties en preadviezen 

Na 29 mei jl. is een aantal nieuwe moties ingediend. In zijn vergadering van 3 juni jl. heeft het 

VNG-bestuur op deze moties preadviezen vastgesteld. Het gaat om de volgende moties: 

7. Motie ‘Tekorten in aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling’ van de gemeente Stein 

e.a., met positief preadvies bestuur (agendapunt 15 Rondvraag) 

8. Motie ‘Op weg naar een definitief Klimaatakkoord’ van de gemeente Middelburg e.a., met 

positief preadvies bestuur (agendapunt 12 Klimaatakkoord) 

9. Motie ‘Compensatie extra kosten invoering abonnementstarief Wmo-voorzieningen’ van 

de gemeente De Fryske Marren, met positief preadvies bestuur (agendapunt 15 

Rondvraag) 

10. Motie ‘Compensatie kosten Wmo-voorzieningen’ van de gemeente Terschelling, met 

positief preadvies bestuur (agendapunt 15 Rondvraag) 

11. Motie ‘Dekking verhoging raadsledenvergoeding gemeenten tot 24.000 inwoners’, van de 

gemeenten Oudewater en Dordrecht, met positief preadvies bestuur (agendapunt 15 

Rondvraag) 

12. Motie ‘Stevige borging gelijkwaardig partnerschap IBP’, van de gemeente Groningen e.a., 

met positief preadvies bestuur (agendapunt 9 Voortgang IBP) 

13. Motie ’Naar een structureel financieel totaalkader GGZ op basis van feiten’ van de 

gemeente Breda e.a., met positief preadvies bestuur (agendapunt 10a Motie BALV 

structurele afspraken sociaal domein) 

14. Motie ‘Naar een passend financieel en sturingskader Jeugd op basis van feiten’ van de 

gemeenten Assen en Leiden, met positief preadvies bestuur (agendapunt 10a Motie BALV 

structurele afspraken sociaal domein) 

15. Motie ‘Structurele compensatie tekorten jeugdzorg’ van de gemeenten Leidschendam-

Voorburg en Zoetermeer, met een afwijzend preadvies van het bestuur (agendapunt 10a 

Motie BALV structurele afspraken sociaal domein) 

16. Motie ‘Doordecentralisatie van beschermd wonen naar beschermd thuis’ van de 

gemeente Renkum, preadvies bestuur: verzoek aan indienende gemeente om de motie 

aan te houden (agendapunt 15 Rondvraag) 

17. Motie ‘Programmatische Aanpak Stikstof’ van de gemeente Bergen (NH), met positief 

preadvies bestuur (agendapunt 15 Rondvraag).  

 

In de bijlagen 7 tot en met 17 vindt u de moties en de preadviezen. 
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Brief aan VNG-bestuur inzake implementatie Wvggz  

Van de gemeente Kampen is een brief ontvangen met een urgente oproep voor duidelijkheid 

omtrent de implementatie van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). De brief is 

niet als motie voor de ALV geformuleerd, maar bevat wel een oproep aan de VNG om de belangen 

van de gemeenten sterker te benadrukken en te behartigen met het oog op meer helderheid, 

slagkracht en regie.  

Wij delen het gevoel van urgentie bij de implementatie van de Wvggz. Tegelijkertijd herkennen wij 

ons niet in het beeld dat de VNG zich als belangenbehartiger van gemeenten in de 

onderhandelingen te weinig regie en positie zou nemen met mogelijke financiële gevolgen voor 

gemeenten.  De VNG is zowel belangenbehartiger als ondersteuner van gemeenten bij de 

invoering van de nieuwe wet, die plaats vindt in een ingewikkeld veld met veel ketenpartners. In 

de landelijke onderhandelingen heeft de VNG bereikt dat er extra structurele financiële middelen 

van € 20 miljoen voor gemeenten beschikbaar komen, als bijdrage voor de nieuwe taken voor 

gemeenten op grond van deze wet. Verder is er de mogelijkheid om gebruik te maken van subsidie 

op grond van het programma van ZonMW. Ook in de komende periode zal de VNG er alles aan 

doen om voor helderheid, slagkracht en regie te zorgen.  

Wij zullen de brief van de gemeente Kampen vanzelfsprekend op korte termijn beantwoorden en 

gaan graag met de regio IJsselland in gesprek.  

De brief van de gemeente Kampen treft u aan als bijlage 18. 

Met vriendelijke groet, 

 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 

J. Kriens 

Algemeen directeur 

    

 

 


