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Kernboodschap  Het college bepaalt zijn standpunt ten aanzien van nagekomen moties voor de 

Algemene ledenvergadering van de VNG op 5 juni 2019. 

Behandelvoorstel voor 

commissie 

 

Het college stuur dit besluit ter informatie naar de gemeenteraad.  

Relevante eerdere 

besluiten 

Standpunt bepalen over voorstellen algemene ledenvergadering VNG 5 juni 2019 

(2019/417130). 

 

Besluit College  

d.d. 3 juni 2019 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit:  

1. Het college stelt standpunten vast over de nagekomen moties voorde 

algemene ledenvergadering VNG op 5 juni 2019. 

2.   

de secretaris,                                           de burgemeester, 
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1. Inleiding  

Op 5 juni 2019 houdt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) haar algemene 

ledenvergadering. Het college heeft eerder haar standpunten bepaald ten aanzien van de voorstellen 

die zijn geagendeerd. In dit besluit bepaalt het college een standpunt over nagekomen moties.  

 

2. Besluitpunten college 

1. Het college stelt standpunten vast over de nagekomen moties voorde algemene ledenvergadering 

VNG op 5 juni 2019. 

 

 

3. Beoogd resultaat 

De gemeente geeft haar mening over de voorstellen op de agenda van de Algemene 

Ledenvergadering van de VNG. 

 

 

4. Argumenten 

Er zijn voor de algemene ledenvergadering een aantal moties nagekomen. Het betreft moties met 

betrekking op agendapunt 10 (verantwoording uitvoering moties sociaal domein) en drie 

toegevoegde losstaande moties . 

 

Moties Sociaal domein 

-Stevige borging gelijkwaardig partnerschap IBP 

-Extramuraliseren en ambulantiseren op basis van feiten 

Bijgevoegde moties zijn overeenkomstig de op 28 mei in het college aangegeven gedachtelijn. Ze zijn 

opgesteld op basis van het bereikte onderhandelingsresultaat tussen VNG en het Rijk van 27 mei. 

Hierin is voor de komende jaren budget voor de Jeugdzorg voorzien, maar niet in een structurele 

oplossing. Daar zijn beide moties nu op toegespitst. De moties zijn als bijlage opgenomen. 

 

Advies: Beide moties ondersteunen, dan wel mede indienen. 

 

Drie losse moties 

 

-Daken voor zonne-energie 

De motie roept de VNG op om bij de Minister van EZK te vragen om de opvolger van de 

salderingsregeling zo vorm te geven dat het aantrekkelijk wordt om voor zonnepanelen geschikte 

dakoppervlakken maximaal te benutten. Tevens wordt gevraagd om op zo kort 

mogelijke termijn duidelijkheid te bieden over de zonneladder (motie Dik-Faber) zodat er bij het 

opstellen van de RES (regionale energiestrategieën) rekening mee kan worden gehouden. 
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In afstemming met de indieners wordt op dit moment nog bezien of aan de motie kan worden 

toegevoegd dat maatregelen moeten kunnen passen binnen de beschikbare capaciteit en 

systeembenadering voor de elektriciteitsvoorziening. Mogelijk kan de eindtekst van de motie nog iets 

afwijken van de nu voorgelegde tekst.  

 
Samenvatting en preadvies motie Daken voor zonne-energie 

Motie daken voor zonne-energie 

 

-Motie inzet verhuurderheffing  

De VNG wordt gevraagd om bij BZK aan te dringen op inzet van een aanzienlijk deel van de 

opbrengsten uit de verhuurderheffing ten gunste van investeringen in nieuwbouw, onderhoud 

en verduurzaming van de sociale woningvoorraad.  

 
Samenvatting en preadvies Motie verhuurderheffing 

Motie inzet verhuurderheffing 

 

-Motie politiesterkte op orde 

De motie vraagt aan de VNG in gesprek te gaan met de minister van Justitie en Veiligheid om de 

gevolgen van de uitstroom van oudere werknemers uit de politieorganisatie op te vangen met een 

levensloopbestendig personeelsbeleid.   

 
Samenvatting en preadvies Motie politiesterkte op orde 

Motie Politiesterkte op orde 

 

Alle drie deze moties zijn overgenomen door de VNG. Voor alle drie wordt geadviseerd in te 

stemmen.  

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

-- 

 

6. Uitvoering 

De vertegenwoordiger namens de gemeente zal tijdens de algemene   

ledenvergadering van de VNG op 5 juni het standpunt van de gemeente verwoorden.   

De gemeenteraad wordt omwille van de snelle informatievoorziening geïnformeerd door middel van  

een raadsinformatiebrief.   

 

7. Bijlagen 

1. Motie Stevige borging gelijkwaardig partnerschap IBP 

2. Extramuraliseren en ambulantiseren op basis van feiten 

 

https://vng.nl/files/vng/brieven/2019/attachments/samenvatting_en_preadvies_motie_veldhoven_over_daken_voor_zonne-energie_.pdf
https://vng.nl/files/vng/brieven/2019/attachments/motie_daken_voor_zonne-energie_veldhoven_def_en_ondertekend.pdf
https://vng.nl/files/vng/brieven/2019/attachments/samenvatting_en_preadvies_motie_barneveld_over_verhuurderheffing_.pdf
https://vng.nl/files/vng/brieven/2019/attachments/motie_inzet_verhuurderheffing_tbv_jaarcongres_juni_2019.pdf
https://vng.nl/files/vng/brieven/2019/attachments/samenvatting_en_preadvies_motie_politiesterkte_op_orde.pdf
https://vng.nl/files/vng/brieven/2019/attachments/motie_politiesterkte_op_orde.pdf

