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Samenvatting
In de ledenbrief van 24 mei jl., Lbr. 19/041, informeerden wij u over drie ingediende moties voor de
ALV van 5 juni a.s. Daarna hebben wij nog het volgende amendement en twee moties ontvangen:
- Amendement inzake het contributievoorstel 2020 van de gemeenten Dinkelland,
Tubbergen, Hellendoorn e.a.
- Motie ’Uitvoerbaar en betaalbaar inburgeringsstelsel’ van de gemeenten Almere, mede
namens de G40-gemeenten
- Motie ‘Extra ALV Klimaatakkoord’ van de gemeenten Zwijndrecht, Delft e.a.
Het VNG bestuur stelt in zijn vergadering van 3 juni a.s. zijn preadviezen vast op het amendement
en de moties. Wij zullen u hierover na de bestuursvergadering informeren. In de bijlagen treft u het
amendement en de moties aan.
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Geacht college en gemeenteraad,
In de ledenbrief van 24 mei jl., Lbr. 19/041, informeerden wij u over drie ingediende moties voor de
ALV van 5 juni a.s. Daarna hebben wij nog het volgende amendement en twee moties ontvangen:
- Amendement inzake het contributievoorstel 2020 van de gemeenten Dinkelland,
Tubbergen, Hellendoorn e.a.
- Motie ’Uitvoerbaar en betaalbaar inburgeringsstelsel’ van de gemeenten Almere, mede
namens de G40-gemeenten
- Motie ‘Extra ALV Klimaatakkoord’ van de gemeenten Zwijndrecht, Delft e.a.
Het VNG bestuur stelt in zijn vergadering van 3 juni a.s. zijn preadviezen vast op het amendement
en de moties. Wij zullen u hierover na de bestuursvergadering informeren. In de bijlagen treft u het
amendement en de moties aan.
Met vriendelijke groet,
Vereniging van Nederlandse Gemeenten

J. Kriens
Algemeen directeur
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VNG Jaarcongres 2019
Algemene Ledenvergadering 5 juni 2019.
Amendement voor agendapunt 5b. Contributievoorstel 2020

Onderstaand amendement wordt ingediend door de Twentse gemeenten Almelo, Borne, Dinkelland,
Haaksbergen, Hellendoorn, Losser, Oldenzaal, Tubbergen, Twenterand en Wierden

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

Wijzigen in:
De contributie over 2020 niet te verhogen.
Toelichting:
Wij realiseren ons dat in 2019 is besloten om de loon- en prijsontwikkeling als grondslag voor de
contributieheffing te hanteren en een extra contributieverhoging van 1% per jaar in te zetten om
evenwicht in de begroting te bereiken. Voor 2019 heeft dat geleid tot een verhoging van de
contributie van 4,2 %.
Maar nood breekt wet. De financiële situatie is bij de meeste gemeenten inmiddels dusdanig
zorgwekkend door de grote tekorten binnen het sociale domein dat er enorm bezuinigd moet
worden. Daarom is het noodzakelijk dat ook de VNG-werkorganisatie kritisch kijkt naar de
ontwikkeling van de kosten en er geen stijging van de contributie is in 2020.
Namens bovenstaande Twentse gemeenten,
John Joosten, burgemeester Dinkelland
Wilmien Haverkamp, burgemeester Tubbergen
Anneke H. Raven, burgemeester Hellendoorn

Motie extra ALV inzake Klimaatakkoord

De gemeenten Zwijndrecht en Delft dienen deze matie, mede namens de gemeenten Alblasserdam,
Albrandswaard, Arnhem, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Den-Haag, Dordrecht, Ede,
Gorinchem, Haarlem, Hardinxveld-Giessendam, Heerlen, Helmond, Hendrik-ldo-Ambacht, Krimpen
aan de IJssel, Krimpenerwaard, Lansingerland, Maassluis, Pijnacker-Nootdorp, Ridderkerk,
Rotterdam, Schiedam, Sliedrecht, Vlaardingen, Wassenaar, Westvoorne en Zaanstad in op de
Algemene Ledenvergadering van de VNG bijeen op 5 jun i 2019 in Barneveld.
Constaterende dat:
•

Het behalen van de Klimaatdoelen van 'Parijs' en de Nederlandse bijdrage hieraan (-49% in
2030), waaronder de transitie naar aardgasvrij en de transitie naar duurzame energie, een
noodzakelijke maar ongekend grate opgave is;

•

Gemeenten met die opgave voortvarend aan de slag zijn, maar dater nag veel onzekerheid is
over de kosten van de transitie in de gebouwde omgeving en de betaalbaarheid voor de
bewoners;

•

Uit de decentralisatie van taken in het sociaal domein is geleerd dat bij nieuwe taken voor
gemeenten de randvoorwaarden vooraf helder en goed geregeld moeten zijn.

Overwegende dat:
•

Gemeenten een cruciale rol speien bij de uitvoering van het Klimaatakkoord en dus bij het
behalen van de doelstellingen van Parijs;

•

De energie- en warmtetransitie alleen succesvol kan zijn als gemeenten voldoende middelen
en bevoegdheden hebben om daar handen en voeten aan te geven;

•
•

De (financiële) condities voor de transitie naar aardgasvrije woningen en gebouwen voor de
eigenaren aantrekkelijk genoeg en rechtvaardig moet zijn;
De VNG daarvoor drie randvoorwaarden heeft gesteld aan (de uitwerking van) een
Klimaatakkoord1;

•

Gezien het grate belang voor gemeenten, er ruimte moet zijn voor een zorgvuldig
besluitvormingsproces, zowel binnen gemeenten als in de VNG.

Voorts overwegende dat:
•

De huidige formulering in het concept-Klimaatakkoord en de analyses van o.a. het PBL laten
zien dater nag aanmerkelijke onzekerheden bestaan wat betreft het bereiken van gestelde
doelen voor de gebouwde omgeving waarvoor gemeenten een grate verantwoordelijkheid
gaan dragen. Deze onzekerheden betreffen o.a. de belasting op aardgas, de budgetten, de
inrichting vaneen warmtefonds, maar oak de directe sturingsmogelijkheden door
gemeenten. In concreto is er vooralsnog onzekerheid over:
Uitvoering van de wetgevingsagenda die voldoende regelgevende instrumenten
moet regelen voor de gemeentelijke regierol in de wijkgerichte aanpak;
-

Voldoende financiële middelen om de wijkgerichte aanpak in de komende jaren op
te bouwen en succesvol uit te rollen;
Een heldere verantwoordelijkheidsverdeling in de warmtetransitie, waarbij het
publieke belang wordt geborgd en zo een kosten- en systeem effectieve aanpak voor
iedereen.

1

Ledenbrief Klimaatakkoord van 30 november 2018

Spreken uit:
Van de VNG te verwachten de ruimte te bieden aan de leden voor een zorgvuldig
besluitvormingsproces m.b.t. het Klimaatakkoord.
Van het ka bi net te verwachten erkenning te krijgen voor deze analyse en erkenning van de
onzekerheden en bevestiging dat conform afspraak IBP rijk en gemeenten hier gezamenlijk voor
staan. Van het kabinet erkenning te krijgen dat zolang deze onzekerheden niet zijn verkleind of
weggenomen de gemeenten niet zonder meer gehouden zijn aan de doelstelling om in 2030
1,5 miljoen woningen te hebben verduurzaamd. Het is nodig om dat essentieel onderdeel te laten
zijn van ondertekening van het Klimaatakkoord. Gezien de afspraken van het Klimaatakkoord is het
halen van het aantal van 1,5 miljoen woningen in 2030 een absolute must.
Verzoeken het bestuur:
•

Dit standpunt met de grootst mogelijke kracht, helderheid en enthousiasme bij het kabinet
onder de aandacht te brengen.

•

Het Klimaatakkoord in alle omstandigheden voor te leggen aan de !eden middels een ALV, en
hierbij in de planning rekening te houden met goede gemeentelijke afstemming.

Burgemeester en wethouders van de gemeenten Zwijndrecht en Delft
Functie, handtekening, naam
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De heer Gerrit van Hofwegen
Gemeentesecretariaat Zwijndrecht
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De heer Robert Strijk
Burgemeester Zwijndrecht

