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Kernboodschap  Op 25 september 2020 houdt de VNG een Buitengewone Algemene 

Ledenvergadering (BALV). Het betreft een digitale ledenvergadering. Per 

gemeente dient een collegelid te worden aangewezen die op 25 september de 

ledenvergadering digitaal namens de gemeente bijwoont en aan eventuele 

stemmingen deel neemt. 

Bijgevoegd is een annotatie op de agenda. Per agendapunt is een toelichting en 
het Haarlemse standpunt opgenomen.  

Hoofdpunt vormt de bespreking van het klimaatakkoord (punt 6 van de agenda). 

Ook zijn de moties nog niet ingediend en kunnen deze nog wijzigen. Nagekomen 
en aangepaste moties z.s.m. worden in een apart besluit / raadsinformatiebrief 
nog voorgelegd. 

Behandelvoorstel voor  

commissie 

Het college informeert raad en commissie met een raadsinformatiebrief.  

Relevante eerdere 

besluiten 

N.v.t. 

Besluit College  

d.d. 15 september 2020 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit:   

1. Het college stelt standpunten vast over de voorstellen die de VNG heeft 

geagendeerd voor de Buitengewone Algemene Ledenvergadering op 25 

september 2020. 

 

de secretaris,                                           de burgemeester 
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1. Inleiding  
Op 25 september 2020 houdt de VNG een Buitengewone ledenvergadering (BALV). Het betreft een 

digitale ledenvergadering. Per gemeente dient een collegelid te worden aangewezen die op 25 

september de ledenvergadering digitaal namens de gemeente bijwoont en aan eventuele 

stemmingen deel neemt. 

Bijgevoegd is een annotatie op de agenda. Per agendapunt is een toelichting en het Haarlemse 
standpunt opgenomen. Het college bepaalt haar standpunt voor de onderwerpen die zijn 
geagendeerd. 

Hoofdpunt vormt punt 6 van de agenda, waarin de VNG voorstellen doet over de voortgang van 
eerder door de ledenvergadering aangenomen moties. Waar onder het Sociaal Domein en 
duurzaamheid. 

Naast de door de VNG voorgelegde agenda zullen er naar verwachting de komende week moties 
vanuit netwerken (G40) of andere gemeenten in omloop komen waarop standpuntbepaling van het 
college nodig is. Mocht hiervan sprake zijn dan wordt op 22 september een aanvullend collegebesluit 
voorgelegd. nu al bekende moties zijn hier onder meegenomen.  

2. Besluitpunten college 

1. Het college stelt standpunten vast over de voorstellen die de VNG heeft geagendeerd voor de 

Buitengewone Algemene Ledenvergadering op 25 september 2020. 

 

3. Beoogd resultaat 

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

Ledenvergadering van de VNG. 

 

4. Argumenten 

In onderstaand overzicht is per agendapunt het standpunt van het college aangegeven. Waar nodig is 

een toelichting op het standpunt opgenomen.  
 

Nr. Onderwerp en toelichting Standpunt gemeente Haarlem 

1. Opening -- 

2. Benoeming van de notulencommissie ALV 
25 september 2020 

 

 

3. Vaststelling notulen Buitengewone ALV 29 
november 2019  

Het college neemt kennis van 
de notulen  

4. Mededelingen (pdf) 
Vooruitblik Buitengewone ALV 27 november 
a.s. met aankondiging dat de Kadernota 

Het college neemt de 
mededelingen voor 
kennisneming aan 

https://vng.nl/sites/default/files/2020-08/03-concept-notulen-balv-29-november-2019.pdf
https://vng.nl/sites/default/files/2020-08/03-concept-notulen-balv-29-november-2019.pdf
https://vng.nl/sites/default/files/2020-08/04-mededelingen-kadernota-2021-meegenomen-in-vng-agenda-2021-.pdf
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Nr. Onderwerp en toelichting Standpunt gemeente Haarlem 

2021 wordt meegenomen in de VNG Agenda 
2021 

 

5 Bekrachtiging uitslag ledenraadpleging i.v.m. 
uitgestelde ALV (mei - juni 2020) (pdf) 
 

Het college stemt in met het 
bekrachtigen van eerdere 
uitkomsten ledenraadpleging 
 
Toelichting: 
Alle voorgelegde voorstellen 
uit juni hebben een 
meerderheid. Haarlem heeft in 
juni (collegebesluit 
2020/590737) met de 
voorstellen ledenraadpleging 
ingestemd 

6.  Uitvoering moties eerdere ALV-en (pdf) 
Gelet op het grote aantal aangehouden 
moties en nieuwe moties, is de 
verantwoording geclusterd op een aantal 
samenhangende inhoudelijke thema’s. 

Moties sociaal domein en veiligheid 

 
Motie “Inburgering” 
Uitvoerbaar en betaalbaar 
inburgeringsstelsel 
 
Oproep aan VNG VOOR INZET OP betaalbaar 
en uitvoerbaar inburgeringsstelsel. 
 
Standpunt college: 
Het college stemt in met het voorstel van de 
VNG om de motie als afgehandeld aan te 
merken.  
Toelichting: 
De financiële tekorten zijn weggenomen met 
de inwerking getreden wetgeving.  

 
Motie Tekorten Veilig Thuis 

 
Tekorten in aanpak huiselijk geweld en 
kindermishandeling 
Strekking motie:  

Het college stemt in met de 
voorstellen die de VNG bij de 
diverse moties doet om deze 
als afgehandeld te 
beschouwen, dan wel aan te 
houden. 
 
Toelichting: 
Het betreft 15 moties op onder 
meer het sociaal domein, 
financieel en duurzaamheid. 
Een overzicht met het 
standpunt van het college is 
bijgevoegd  (zie bijlage). 

https://vng.nl/sites/default/files/2020-08/05-bekrachtiging-uitslag-ledenraadpleging-ivm-uitgestelde-alv-mei-juni-2020.pdf
https://vng.nl/sites/default/files/2020-08/05-bekrachtiging-uitslag-ledenraadpleging-ivm-uitgestelde-alv-mei-juni-2020.pdf
https://vng.nl/sites/default/files/2020-08/06-verantwoording-uitvoering-moties-eerdere-alven-.pdf
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Nr. Onderwerp en toelichting Standpunt gemeente Haarlem 

- Overleg met VWS voor structureel 
voldoende middelen beschikbaar 
voor alle taken van Veilig Thuis. 

- Aandacht vragen voor de (financiële) 
consequenties die de toename van 
taken en werkzaamheden van Veilig 
Thuis hebben voor het lokale veld. 
 

Standpunt college:  
Het college stemt in met het voorstel van de 
VNG om de motie als afgehandeld aan te 
merken.  
 
Toelichting: met het Rijk zijn op dit punt 
bindende afspraken gemaakt. 

 
Motie: Abonnementstarief WMO / 
sturingsmogelijkheden WMO 
 
Strekking motie: komen tot Compensatie 
extra kosten invoering abonnementstarief 
WMO voorzieningen.   
Afname van sturingsmogelijkheden in de 
WMO 

- Aandringen op volledige 
compensatie van extra kosten 
ten gevolge van 
abonnementstarief  

- Oproep om WMO zo te wijzigen 
dat gemeenten meer 
sturingsmogelijkheden krijgen 
om burgers die hun 
ondersteuning zelf kunnen 
regelen buiten de WMO te 
houden. 

 
Standpunt college: 
Hoewel het klopt dat de VNG met het 
ministerie in overleg is over meer 
sturingsmogelijkheden binnen de Wmo, zijn 
de resultaten hiervan nog zeer beperkt. Met 
name een snelle besluitvorming over het 
wetsvoorstel over resultaatgericht 
beschikken en financieren is nog allerminst 
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Nr. Onderwerp en toelichting Standpunt gemeente Haarlem 

zeker. Daarom is het advies de motie ook op 
dit onderdeel aan te houden. 

 
Toelichting: 
De sturing voor gemeenten is inmiddels 
geregeld. Volledige compensatie voor 
gemeenten van het abonnementstarief is 
nog niet geregeld. De VNG voert hierover 
met VWS nog onderhandelingen. Van belang 
dus dit onderdeel aan te houden tot een 
regeling is overeengekomen.  

 
“Interbestuurlijke verhoudingen/  
financiën/ IBP “ 
 
Motie: Stevige borging gelijkwaardig  
partnerschap IBP.  
Structureel begrotingsevenwicht. 
 
Strekking motie: 
Alleen afspraken met het rijk over nieuwe 
taken als objectief de goede inhoudelijke en 
financiële randvoorwaarden zijn geborgd. 
(herziening code interbestuurlijke 
verhoudingen/artikel 2 FVw) Voorts de 
Opschalingskorting ter discussie te blijven 
stellen (structurele oplossing voor 
structurele problemen)  
- Bezuinigingen op decentralisaties 
evalueren - Oog hebben voor de financiële 
problemen van gemeenten (kabinet en 
Kamer). 

 
Standpunt college 
Het college stemt in met het voorstel van de 
VNG de motie aan te houden. 
 
Toelichting: 
De in de motie genoemde zaken zijn nog 
altijd actueel en niet geregeld. Vooral de 
opschalingskorting staat ter discussie. Dit 
wordt ook in de resolutie genoemd die voor 
de BALV VNG nu vanuit de netwerk 
organisaties in voorbereiding is (zie hier 
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Nr. Onderwerp en toelichting Standpunt gemeente Haarlem 

onder). Inzet moet zijn de opschalingskorting 
nog in dit kabinet ongedaan te maken.  
 
Motie: Financiën GGZ” 
Naar een structureel financieel totaalkader 
GGZ op basis van feiten. 
 
Bij ondertekening van HLA-GGZ als 
voorwaarde vast leggen dat onderstaande 
onderzoeken gezamenlijk met het Rijk 
worden uitgevoerd én beslecht:  
1. onderzoek naar de 
wachtlijstenproblematiek beschermd wonen 
2. analyse van de financiële effecten van de 
extramuralisering GGZ voor gemeenten en 
andere partners van HLA-GGZ, inclusief 
verschuivende aantallen GGZ-cliënten en 
verzwaring van problematiek, waarbij de 
verlaagde ambulantiseringsdoelstelling van 
10% uit de Zvw wordt gevolgd. Gezamenlijke 
monitoring van de noodzakelijke opbouw 
van de ambulante infrastructuur op zowel 
inhoud als kosten. 
 
Standpunt college: 
Het college stemt in met het aanhouden van 
de motie. 
 
Toelichting: 
Voornoemde onderzoeken zij nog gaande. 
Het is van belang er bij de VNG op aan te 
dringen dat nu duidelijk wordt wanner deze 
worden afgerond. 
 
Motie: Financiën jeugdzorg 
Naar een passend financieel en 
sturingskader jeugd op basis van feiten. 
 
- Zich hard blijven maken voor stevige 
structurele bijdragen, waaronder een 
verhoging van het macrobudget voor 
jeugdhulp  
- In gesprek over oplossing voor 2022 als er 
nog geen besluitvorming is door nieuw 
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Nr. Onderwerp en toelichting Standpunt gemeente Haarlem 

kabinet over begroting 2022  
- In gesprek om sturingsmogelijkheden voor 
gemeenten te versterken, op bijv. externe 
verwijzers. 
 
Standpunt college: 
Het college stemt in met het voorstel van de 
VNG om de motie aan te houden 

 
Toelichting: 
Op dit punt zijn alle onderzoeken en 
besprekingen nog gaande. Het probleem is 
en blijft acuut. Advies daarom er bij de VNG 
op aan te dringen om met het ministerie 
voor uitkomsten onderzoeken tot een strak 
tijdschema te komen.  

 
Motie: Passende financiering WvGGZ 
 
- Zorgen over praktische haalbaarheid en 
uitvoerbaarheid van de wet  
- Blijven inzetten op een haalbare en 
betaalbare implementatie en uitvoering - In 
zetten dat het Rijk verantwoordelijkheid 
neemt om knelpunten tijdig en met 
voldoende financiën aan te pakken en op te 
lossen  
- Implementatie zowel financieel als 
inhoudelijk monitoren. 
 
Standpunt college: 
Instemmen met het voorstel van de VNG om 
de motie als afgehandeld aan te merken 

 
Toelichting: 
Financieel zijn zaken nog niet afdoende 
geregeld,. Maar de monitoring waar de 
motie toe oproept, als basis voor 
maatregelen, is nu in afspraken met het 
ministerie geregeld en wordt uitgevoerd.  

 
Motie: Spoedeisende hulp 
Land dekkende 24/7 toegankelijke 
spoedeisende hulp. 
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Nr. Onderwerp en toelichting Standpunt gemeente Haarlem 

 
Met het kabinet afspraken maken over een 
goede organisatie van de acute zorg in met 
name perifere gebieden zonder dat 
financieringsstromen daarbij in de weg 
staan. 
 
Standpunt college: 
In te stemmen met het voorstel van de VNG 
Om de motie als afgehandeld aan te merken 

 
Toelichting: 
De strekking van de motie raakt het platte 
land en niet een stad als Haarlem. De VNG 
wijst op afspraken die zijn gemaakt met het 
rijk. 

 
Motie: Specifieke uitkering sport 
Strekking motie: 
Aandringen bij het kabinet op volledige 
compensatie van het btw-nadeel dat 
gemeenten en sportbedrijven ondervinden 
door verruiming van de btw sportvrijstelling. 
 
Standpunt college: 
Het college stemt in met het voorstel van de 
VNG om de motie aan te houden 

 
Toelichting: 
De vrijstelling is nog niet geregeld en 
hierover voert de VNG met het ministerie 
nog de onderhandelingen.  

 
Motie: Politiesterkte op orde 
Strekking motie: 
Met de minister van J&V in gesprek te gaan 
over versneld realiseren van voldoende 
operationele bezetting en formatie binnen 
de gebied gebonden basisteams van de 
Nationale Politie. Daarbij de volgende 
uitgangspunten te hanteren:  
- Er dient nadrukkelijk een bijdrage in 
operationele capaciteit gevraagd te worden 
aan het ministerie van Defensie om het 
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Nr. Onderwerp en toelichting Standpunt gemeente Haarlem 

stelsel bewaken en beveiligen op korte 
termijn te versterken.  
- De incidentele financiële middelen die het 
kabinet beschikbaar heeft gesteld moeten 
volledig ten goede komen aan het borgen 
van de inzetbaarheid van de operationele 
politiecapaciteit binnen de gebied gebonden 
basisteams van de Nationale Politie.  
- Er moet door het rijk extra structureel 
budget beschikbaar gesteld worden zodat de 
korpschef versneld de basisteams op de 
noodzakelijke operationele sterkte kan 
brengen. 
 
Standpunt college: 
Het college stemt in met het voorstel van de 
VNG om de motie af te doen. 

 
Toelichting: 
Dit punt vormt nadrukkelijk onderdeel van 
de lobby inzet van de VNG en is ook in de 
VNG lobby strategie richting het nieuwe 
kabinet opgenomen. hiermee is de strekking 
van de motie door de VNG overgenomen en 
krijgt dit prioriteit in besprekingen met et 
nieuwe kabinet en de coalitie besprekingen. 
De motie is hiermee overbodig geworden.  
 
Klimaatakkoord 
 
Motie: Financiële randvoorwaarden 
Strekking motie: Garantie op financiële 
randvoorwaarden nodig om uitvoering door 
gemeenten over de gehele eerste tranche 
tot 2030 nu te starten 
 
Gemeenten willen ruimte houden om na het 
artikel 2-onderzoek de afspraken uit het 
klimaatakkoord als onuitvoerbaar te 
bestempelen als de uitkomsten daartoe 
aanleiding geven. . Het bestuur wordt 
opgedragen:  
- Zorg te dragen voor financieel dekkende 
condities voor gemeenten bij uitvoering van 
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Nr. Onderwerp en toelichting Standpunt gemeente Haarlem 

het Klimaatakkoord (met rijksgelden)  
- Op actieve wijze bij te dragen aan het 
informeren en betrekken van burgers 
- Met het Klimaatakkoord in te stemmen 
waarbij de borging van essentiële 
randvoorwaarden voor gemeenten 
voorwaardelijk is voor de uitvoering van het 
klimaatakkoord en het halen van de 
nationale doelen  
- In het vervolgproces naar het Rijk duidelijk 
te maken dat er na het artikel 2-onderzoek 
voldoende financiële middelen komen voor 
gemeenten om de volledige 
uitvoeringskosten te dekken  
- Met het Rijk in gesprek te gaan over de 
uitvoering van het Klimaatakkoord om zowel 
de financiële (o.a. uitvoeringskosten en 
financiering van onrendabele toppen) als de 
wettelijke randvoorwaarden voor 
gemeenten te borgen en dit vast te leggen in 
interbestuurlijke afspraken  
- Over de voortgang te rapporteren tijdens 
de algemene ledenvergadering van juni 2020  
- Uiterlijk op de algemene ledenvergadering 
van 2021 over het artikel 2- onderzoek en de 
voortgang van het Klimaatakkoord te 
rapporteren. 
 
Standpunt college: 
Het college stemt niet in met het voorstel 
van de VNG om de motie als afgehandeld 
aan te merken.  

 
Toelichting: 
De VNG wijst er op dat met het Rijk bindende 
afspraken zijn gemaakt over het door het 
Rijk overnemen van de uitkomsten van het 
lopende artikel 2 onderzoek (wfv) naar 
kosten decentralisatie duurzaamheid voor 
gemeenten. het artikel 2 onderzoek is er nog 
niet. uitkomstenworden  in een leden 
vergadering voorgelegd. Vandaar het VNG 
voorstel de motie nu af te kunnen doen. 
Vanwege het enorme belang en de 
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Nr. Onderwerp en toelichting Standpunt gemeente Haarlem 

onzekerheid over het moment waarop het 
voornoemde onderzoek beschikbaar is, 
wordt voorgesteld in te brengen de motie 
vooralsnog aan te houden. Dit verplicht de 
VNG ook in komende ledenvergadering 
hierop te blijven rapporteren.  

 
Motie: Regionale Energiestrategieën” 
Regionale Energiestrategieën (RES): wind in 
de zeilen en schouder aan schouder 
 
Regionale Energiestrategieën 
De leden roepen VNG op om ervoor te 
zorgen dat het Rijk zich meer zichtbaar 
achter de doelen van het klimaatakkoord en 
de RES schaart. De VNG moet er in de 
gesprekken met het Rijk op aandringen dat 
bewindslieden in media-optredens en bij 
werkbezoeken de noodzaak tot het 
opwekken van elektriciteit met 
zonnepanelen en windmolens blijven 
benadrukken.  
- Betrokkenheid van gemeenteraden bij de 
Regionale Energiestrategieën essentieel voor 
de kwaliteit en legitimiteit van het 
democratische proces. Het bestuur wordt 
verzocht:  
- de betrokkenheid van raden en status van 
de Concept RES te bespreken met het NP 
RES;  
- erop aan te dringen dat de Concept RES 
moet worden gezien als tussenstand, nog 
kan veranderen en uiteindelijk leidt tot de 
RES 1.0;  
- het waarderingsproces vorm te geven dat 
de Concept RES wordt gezien als 
tussenstand en dat het proces doorloopt tot 
de RES 1.0. Daarnaast dat:  
- het rijk bij de vormgeving van opvolger van 
de landelijk subsidieregeling voor 
hernieuwbare energie rekening houdt met 
tijdige realisatie van het definitieve bod van 
de verschillende RESsen;  
- de regulering wordt aangepast zodat voor 
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Nr. Onderwerp en toelichting Standpunt gemeente Haarlem 

gebieden waar de gemeente zonneweides of 
grootschalige zonnedaken wil gaan toestaan 
anticiperende netinvesteringen worden 
gestimuleerd.  
- Na RES 2.0 evalueren of de tweejaarlijkse 
actualisatie van de RESsen wenselijk is of dat 
een andere interval mogelijk is. Waarbij 
bijvoorbeeld aangesloten kan worden bij het 
Klimaatplan uit van de Rijksoverheid, dat 
tenminste eens in de 5 jaar geactualiseerd 
wordt 
 
Standpunt college: 
Het  college stemt in met het voorstel van de 
VNG om de motie als afgehandeld aan te 
merken. 
 
Toelichting: 
De in de motie genoemde aspecten kunnen 
worden opgevangen nu de termijn voor het 
afronden van de concept RES is uitgesteld en 
ook rond het concept participatie met 
betrokkenen mogelijk is. 
 
Motie: Warmtewet en warmtetransitie” 
Duidelijkheid over Warmtewet en 
toepassing warmtetransitie. 
 
De motie draagt het bestuur van de VNG op 
aan te blijven dringen op intensieve 
betrokkenheid van gemeenten bij de 
totstandkoming van de nieuwe Warmtewet 
en daarbij onder andere de volgende 
aanvullende afspraken te maken in de 
Warmtewet:  
-  Ruimte te laten voor de uitvoeringspraktijk 
van gemeenten; dit gaat er o.a. over om 
naast de bestaande praktijk de keuze op te 
nemen om publiek eigendom (transport en 
distributie) van alle warmte-infrastructuur 
mogelijk te maken;  
- Een onafhankelijk onderzoek uit te voeren 
naar de omvang van de (noodzakelijke 
publieke bijdrage) voor warmtenetten met 
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het doel deze ‘haalbaar en betaalbaar’ te 
realiseren, de uitkomsten van dit onderzoek 
zijn weerklank te laten hebben in de 
afspraken tussen gemeenten en Rijk en 
bijvoorbeeld mogelijk te maken dat deze 
(publieke bijdrage) ook kan worden 
aangewend door decentrale overheden of 
overheidsbedrijven;  
- Met het Rijk in overleg te gaan over 
aanpalende afspraken die voor de uitvoering 
van belang zijn maar niet in de Warmtewet 
behoren, zoals vraagstukken m.b.t. de 
vormen van beheer, exploitatie, vormen van 
aan- en inbesteden, bewonersparticipatie, 
verbinding met nieuwe vormen van energie 
en opslag;  
- met spoed met het Rijk in overleg te reden 
om te zorgen dat, voor de periode tussen nu 
en de formele wijziging van de warmtewet, 
een werkend handelingsperspectief voor 
gemeenten om de doelstellingen van het 
klimaatakkoord mogelijk te maken;  
En de voortgang van de besprekingen over 
deze punten te rapporteren tijdens de ALV 
van juni 2020. 
 
Standpunt college: 
Het college stemt in met het voorstel van de 
VNG de motie aan te houden. 

 
Toelichting: 
Voornoemde zaken vormen nog punt van 
onderhandeling op basis van de eerste versie 
concept warmtewet die er nu ligt. 
Besprekingen met het Rijk zijn nog niet 
afgerond.  

 
Motie: “Eigenaarschap lokale 
gemeenschappen en relatie met stedelijke 
vernieuwing” 
Ruimte voor eigenaarschap 
gemeenschappen bij uitvoering 
Klimaatakkoord. 
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- Er wordt geconstateerd dat 
gemeenschappen, waaronder op het 
platteland, van oudsher gewend zijn zelf een 
sterke rol te vervullen rond leefbaarheid en 
duurzaamheidsinitiatieven. Vanuit deze rol 
wordt ruimtelijke kwaliteit geborgd, gaan 
revenuen mede naar de gemeenschap en 
wordt de koppeling gelegd met o.a. ‘vitaal 
platteland’. Het bestuur wordt verzocht om 
het belang van duurzame energieprojecten 
vanuit gemeenschappen te onderschrijven 
en hiertoe een lobby te starten richting 
ministeries (inclusief het punt over 
revenuen). - In onderhandelingen met het 
Rijk de relatie met bredere stedelijke 
vernieuwing in te brengen. Het bestuur 
wordt verzocht in de ALV van juni 2020 te 
rapporteren waartoe de gesprekken met het 
Rijk hebben geleid en welke mogelijke 
impuls de steden kunnen gaan geven in de 
relatie energietransitie en wijksgewijze 
vernieuwingsaanpak. 
 
Standpunt college: 
Het college stemt in met het voorstel van de 
VNG om de motie als afgehandeld aan te 
merken. 

 
Toelichting: 
De in de motie genoemde aandachtspunten 
worden door het Rijk meegenomen in de 
verdere uitwerking. Daarover heeft de VNG 
afspraken gemaakt.  

 
Motie: “Corporaties als startmotor 
duurzaamheidsmaatregelen” 

 
Alle inkomsten uit de verhuurderheffing 
worden door het Rijk geïnvesteerd in de 
sociale huursector voor onder andere 
verduurzaming van het woningbestand.  
 
Corporaties krijgen de mogelijkheid om in 
samenwerking met gemeenten en private 
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eigenaren van gemengd woningbezit een 
aanpak op te stellen voor verduurzaming 
van woningen.  
 
Standpunt college: 
Het college stemt in met het voorstel van de 
VNG om de motie als afgehandeld aan te 
merken 

 
Toelichting:  
Sinds kort is het corporaties toegestaan om 
een deel van de verhuurdersheffing voor 
duurzaamheid maatregelen aan woningen te 
gebruiken. Vanuit de G40 en ook de VNG is 
de inzet gericht op het volledig opheffen van 
de verhuurdersheffing. Dit vormt inzet van 
onderhandelingen vanuit de VNG naar het 
nieuwe kabinet Het opheffen van de 
verhuurdersheffing is opgenomen in de VNG 
lobby agenda. Onder de voorwaarde van de 
komende VNG inzet kan de motie nu als 
afgehandeld aangemerkt worden.  

 
Motie: voldoende netwerkcapaciteit 
passend in de omgeving en omkering 
bewijslast bij mijnbouwschade 
 
Het bestuur van de VNG wordt gevraagd om 
bij het Rijk aandacht te vragen voor:  
- het maatschappelijke onbegrip bij de 
ambitie om kleine gasvelden in productie te 
nemen;  
- zorgdragen voor een versnelde overgang 
naar een duurzaam energiesysteem zonder 
nieuwe olie- en aardgaswinning;  
- waar nog wel gas gewonnen wordt uit 
kleine velden op land ruimere 
mogelijkheden te bieden om risico’s in te 
dammen of waarborgen te bieden voor het 
compenseren van lasten;  
- de hoeveelheid vrijkomend aard- en 
schaliegas bij winning van aardwarmte 
zoveel mogelijk moet worden beperkt;  
- invulling te geven aan de uitspraak van de 
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leden voor een equivalent van de omkering 
van de bewijslast bij mijnbouwactiviteiten 
op land, ook buiten Groningen, en dit bij het 
Rijk en de Tweede Kamer te blijven 
bepleiten. 

 
Standpunt college: 
Het college stemt in met het voorstel van de 
VNG om de motie als afgehandeld aan te 
merken.  

 
Toelichting: 
Ook vanwege aangenomen moties in de 
kamer worden geen nieuwe gasvelden meer 
in exploitatie genomen.  

 
Motie: Circulaire economie en grondstoffen 
 
Behoud van mogelijkheid om zowel bron- 
als na scheiding van PMD (Plastic-, Metaal-, 
en Drankenkartonverpakkingen) in één 
gemeente te faciliteren.” 
Aanvullende overeenkomst bij 
Raamovereenkomst Verpakkingen 
 
Oproep aan het VNG-bestuur om Schiedam 
en steden met een vergelijkbare situatie 
(combinatie van bron- en na scheiding van 
PMD) te steunen in het vinden van een 
maatwerkoplossing, zodat de inzameling van 
PMD-afval zowel via bron- als na scheiding 
gefaciliteerd kan worden. 
 
Standpunt college: 
Het college stemt in met Het voorstel van de 
VNG om de motie als afgehandeld aan te 
merken 

 
Toelichting: 
De in de motie opgenomen zaken zijn 
geregeld in aanvullende afspraken op het 
verpakkingen akkoord.  
 

7. Actualisering en verduidelijking VNG Het college stemt in met de 



 

 

 

 Kenmerk: 2020/837973 17/18 

 

Nr. Onderwerp en toelichting Standpunt gemeente Haarlem 

Statuten 
De VNG Statuten zijn in de loop der tijd 
veelvuldig gewijzigd en de terminologie is op 
een aantal plaatsen verouderd of 
achterhaald. Met deze wijziging worden 
onduidelijkheden weggenomen en enkele 
nieuwe inhoudelijke bepalingen 
opgenomen. 

o Wijziging VNG statuten ALV 
voorstel (pdf) 

o ALV statuten: voorstel 
doorlopend (pdf) 

o ALV statuten: toelichting (pdf) 
o ALV statuten: voorstel was 

wordt (pdf) 
 

voorgestelde wijziging op de 
statuten. 
 
Toelichting: 
Het gaat om technische 
aanpassingen. 
 

8. Rondvraag/WVTTK 

 
Naar verwachting zullen er van diverse zijden moties en amendementen voor de BALV worden 
ingediend. Deze zijn nu nog niet bekend. Nog inkomende moties zullen 22 september aan het 
college ter beoordeling worden voorgelegd. Op dit moment circuleert een initiatief voor een brede 
resolutie die op de ledenvergadering wordt voorgelegd vanuit de G4, G40, de B10 en de P50 
(gemeenten platteland). Kortom, door alle netwerkorganisaties gemeenten. Strekking van de 
resolutie is een oproep aan het Rijk om het knelpunt van de gemeentefinanciën en de tekorten op 
te lossen. De resolutie is nog in bewerking. Mocht er voorafgaand aan het college een concept 
versie zijn, dan wordt deze nagezonden. Anders wordt ook deze op 22 september a.s. voorgelegd.  
 
Ook is inmiddels duidelijk dat de gemeente Noordoostpolder een motie heeft ingediend waarin de 
VNG wordt opgeroepen om met het kabinet en parlement in gesprek te gaan over financiële 
maatregelen passend bij de kostenontwikkelingen en de extra eisen die zij stellen aan gebouwen 
en verduurzaming van de onderwijshuisvesting zodat gemeenten op een verantwoorde manier 
hier uitvoering aan kunnen geven. Vanuit de afdeling en in afstemming met wethouder Botter 
wordt voorgesteld een motie met deze strekking te onderschrijven. De tekst van de motie is nog 
niet beschikbaar. Eventuele andere initiatieven voor moties, vanuit andere gemeenten of 
netwerken, die nu nog niet bekend zijn, worden op 22 september a.s. voorgelegd.   
 
Mogelijk dat er ook een motie komt over de kosten invoering omgevingswet. Mocht deze er 

inderdaad komen, dan is dit ook voor college van belang en wordt deze 22 september voorgelegd. 

 

 

7. Bijlagen 

- Raadsinformatiebrief (2020/844701) 

https://vng.nl/sites/default/files/2020-08/07-wijziging-vng-statuten-alv-voorstel_0.pdf
https://vng.nl/sites/default/files/2020-08/07-wijziging-vng-statuten-alv-voorstel_0.pdf
https://vng.nl/sites/default/files/2020-08/07_alv_statuten_1_voorstel_doorlopend_def.pdf
https://vng.nl/sites/default/files/2020-08/07_alv_statuten_1_voorstel_doorlopend_def.pdf
https://vng.nl/sites/default/files/2020-08/07_alv_statuten_1_voorstel_doorlopend_def.pdf
https://vng.nl/sites/default/files/2020-08/07_alv_statuten_1_voorstel_doorlopend_def.pdf
https://vng.nl/sites/default/files/2020-08/07_alv_statuten_1_voorstel_doorlopend_def.pdf
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- Vergaderbundel ALV 2020: https://vng.nl/artikelen/agenda-en-stukken-alv-2020 

- Motie gemeente Noordoostpolder 

https://vng.nl/artikelen/agenda-en-stukken-alv-2020

