Raadsmededeling - Openbaar

Nummer
: 10/2013
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: 11 februari 2013
B&W datum
:
Portefeuillehouder: :J. Teeuwsen
Onderwerp
: Ledenraadpleging onderhandelaarsakkoord VNG

Aanleiding
Maandag 4 februari ontving het college de onderstaande vragen van PP en de PvdA. Dit naar
aanleiding van het onderhandelaarsakkoord tussen VNG, IPO (InterProvinciaal Overleg) en een
kabinetsdelegatie. Hierbij de reactie van uw college.
Inhoud mededeling
PP:
1. Graag ontvang ik het collegestuk en bijlagen ter inzage m.b.t. het onderhandelaarsakkoord
VNG zoals dat is vastgesteld en genoemd op de BESLOTEN besluitenlijst van de
Collegevergadering van 29 januari.
Reactie: zie bijgevoegd.
2. Kan iemand uitleggen waarom dit op de besloten besluitenlijst staat, de raad pas in de
loop van vrijdag kennis kan nemen van deze besluitenlijst (van de dinsdag daarvoor!) terwijl
wethouder Teeuwsen in de Gelderlander van vrijdagmorgen al in het openbaar commentaar
geeft?
Reactie: dit collegevoorstel is zonder meer een openbaar stuk en is per abuis richting het college als
niet openbaar stuk (en niet als BESLOTEN) aangedragen. Wij hanteren als uitgangspunt dat
collegevoorstellen openbaar zijn tenzij er bijzondere omstandigheden zijn die niet-openbaarheid
rechtvaardigen. Daarvan is hier echter geen sprake maar het stuk “is er door geglipt”. Dit voorval heeft
er inmiddels toe geleid dat intern hier voortaan nog beter op toegezien wordt. Overigens wijzen wij
erop dat niet openbare besluiten van het college via het raadsnet wel altijd ter kennis van de raad
worden gebracht zodat in dit geval niet kan worden gesteld dat het college is tekortgeschoten in zijn
informatieplicht.
Daarnaast wijzen wij u op het volgende:
Ons standpunt betreffende ledenraadplegingen van de VNG hebben wij u in raadsmededeling
202/2012 meegedeeld:
“De ledenraadplegingen van de VNG die gericht zijn aan het college behoren tot de bevoegdheid van
het college en niet van de raad. Daarnaast is de reactietijd bij ledenraadplegingen doorgaans zodanig
kort dat het in praktisch opzicht niet mogelijk is de raad daarbij te betrekken. Op de website van de
VNG zijn de ledenbrieven, inclusief de ledenraadplegingen, in te zien. Ook worden de ledenbrieven
van de VNG geplaatst op RIS. Het college geeft de fracties in overweging in voorkomende gevallen
hun standpunten ten aanzien van ledenraadplegingen tijdig kenbaar te maken aan het college. Het
college zal vervolgens deze standpunten betrekken bij zijn eigen meningsvorming”.
Naar aanleiding van Raadsmededeling 202/2012 hebben wij van de gemeenteraad geen reactie
ontvangen. Daaruit hebben wij redelijkerwijs afgeleid dat de raad het daarin omschreven standpunt
van het college wat betreft de gang van zaken omtrent ledenraadplegingen van de VNG (bij nader
inzien) deelt. Het ging dan ook om een niet onderhandelbaar akkoord.

In dat kader wijzen wij u erop, dat de desbetreffende VNG Ledenbrief 13/006 zowel gericht is aan de
raad als aan het college. De ledenbrief is op 21 januari binnengekomen. Op 22 januari heeft de griffie
de raadpleging op de lijst ingekomen stukken geplaatst. Daarmee zijn de raadsfracties naar onze
mening voldoende in de gelegenheid gesteld hun zienswijze met betrekking tot de ledenraadpleging
aan het college kenbaar te maken.
Tenslotte merken wij op dat de besluitenlijsten van de collegevergadering van dinsdag op de
donderdag (en niet op de vrijdag) na de collegevergadering op het raadsnet worden geplaatst. De
reden daarvoor is dat direct belanghebbende eerst op de hoogte moeten worden gesteld van
collegebesluiten. Zo wordt voorkomen dat belanghebbenden langs andere weg collegebesluiten
vernemen alvorens ze van de gemeente bericht krijgen.
3. Kan het College ook toezeggen dat ze eens ophoudt met het schenden van afspraken met de
raad?
Naar onze mening zijn er geen afspraken geschonden. Zie het antwoord onder 2.
PvdA:
Om welke redenen deelt u deze informatie niet tegelijkertijd met de Gemeenteraad?
Reactie: Zie het antwoord onder 2.
In welke besluitenlijst van B. en W. kunnen wij de overwegingen terug vinden die er toe
hebben geleid om akkoord te gaan met het akkoord van de VNG. Welke stukken hebben daar
aan ten grondslag gelegen.
Reactie: zie de bijgevoegde stukken.
Wat is er concreet beter geregeld dan in het regeerakkoord, vooral op de onderdelen BTW
compensatiefonds, wet HOF en schatkistbankieren.
Reactie:
• Het BTW-compensatiefonds (BCF) blijft behouden. Daardoor is een eenmalig tekort van ca. 2
miljard voor de gezamenlijke gemeenten in 2014 voorkomen. Voor Aalten had afschaffing in
2014 een gat in de begroting betekend van ongeveer 2 a 2,5 miljoen euro. Verder is in het
akkoord afgesproken dat voor 2015 de btw consequenties van de decentralisaties in beeld
gebracht worden en worden toegevoegd aan het BCF. Als laatste heeft het kabinet zich
vastgelegd zich in te spannen om gemeenten te vrijwaren van onevenredige bezuinigingen
(zoals die uit het regeerakkoord) die verder gaan dan het samen ‘trap op trap af’ principe.
Tevens hoeft er niet meer van alles in een stroomversnelling te worden gezet om in 2013
allerlei investeringen naar voren te halen om zo nog in het laatste jaar van het BCF (2013) te
kunnen profiteren van de teruggaaf van de BTW.
•

De wet HOF: het rijk stelt dat de maatregel voor decentrale overheden niet knellend wordt.
Daartoe wordt eind 2015 onderzocht of de nu voorgestelde HOF-maatregel verantwoord is. In
het akkoord is verder vastgelegd dat de sanctie die in de wet staat, in deze kabinetsperiode
niet wordt toegepast.

•

Schatkistbankieren: het akkoord staat toe dat overheden overtollige middelen uitlenen aan
andere overheden. Daardoor kan een beter rendement behaald worden dan bij de schatkist.
Tevens is een doelmatigheidsdrempel ingevoegd, daaronder hoeven middelen niet naar de
schatkist. Deze ligt voor Aalten op ca. € 400.000.

De komende tijd zullen ondermeer de uitwerkingen van de decentralisaties bekend gaan
worden en daarmee ook de beleidsruimte en middelen. Wordt er op dit moment hierover door onze
gemeente of via de Regio met de VNG de vinger aan de pols gehouden en invloed aangewend?
Reactie: specifieke lijnen lopen er niet, maar de VNG behartigt de belangen van de gemeenten in
deze en heeft zich naar onze mening goed in de materie vastgebeten.
De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd:
1. Compleet B&W voorstel met stukken;
2. Ter info de uitslag van de ledenraadpleging (73% van de gewogen stemmen voor).
De volgende stukken zijn voor u ter inzage gelegd: N.v.t.

Schriftelijke vragen 4/2013
Geacht college,
1. Graag ontvang ik het collegestuk en bijlagen ter inzage m.b.t. het onderhandelaarsakkoord
VNG zoals dat is vastgesteld en genoemd op de BESLOTEN besluitenlijst van de
Collegevergadering van 29 januari.
2. Kan iemand mij uitleggen waarom dit op de besloten besluitenlijst staat, de raad pas in de
loop van vrijdag kennis kan nemen van deze besluitenlijst (van de dinsdag daarvoor!) terwijl
wethouder Teeuwsen in de Gelderlander van vrijdagmorgen al in het openbaar commentaar
geeft?
3. Kan het College ook toezeggen dat ze eens ophoudt met het schenden van afspraken met de
raad?
Groet
Joop Wikkerink, namens de fractie van de Progressieve Partij.

Schriftelijke vragen 5/2013
Uit de Gelderlander van vrijdag 1 februari konden wij vernemen dat u akkoord bent gegaan
met het onderhandelingsakkoord van de VNG.

Daarover hebben wij de volgende vragen:

Om welke redenen deelt u deze informatie niet tegelijkertijd met de Gemeenteraad?

In welke besluitenlijst van B. en W. kunnen wij de overwegingen terug vinden die er toe
hebben geleid om akkoord te gaan met het akkoord van de VNG. Welke stukken hebben daar
aan ten grondslag gelegen.

Wat is er concreet beter geregeld dan in het regeerakkoord, vooral op de onderdelen BTWcompensatiefonds, wet HOF en schatkistbankieren.

De komende tijd zullen ondermeer de uitwerkingen van de decentralisaties bekend gaan
worden en daarmee ook de beleidsruimte en middelen.
Wordt er op dit moment hierover door onze gemeente of via de Regio met de VNG de vinger
aan de pols gehouden en invloed aangewend?

Willie Oort-Lowenthal.

