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Het college van burgemeester en wethouders 

 

Besluit:  
1. Het college stelt zijn standpunten vast over de voorstellen die de VNG 

heeft gedaan voor een digitale ledenraadpleging in juni 2020; 
2. Het college informeert de raad door middel van een raadsinformatiebrief.   

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 

 

 

 

 

 

 

1. Inleiding  
In verband met de coronacrisis heeft de VNG de ledenvergadering die jaarlijks in juni plaatsheeft, 
uitgesteld. De  VNG legt zes voorstellen aan de leden voor via een digitale raadpleging . Het betreft 
aspecten waarover nu besloten moet worden voor de VNG-organisatie en voor de financiering van 
VNG activiteiten. De onderwerpen waarop instemming wordt gevraagd staan opgenomen in deze 
nota.  De voorstellen zijn in te zien via de website van de VNG.   

 

https://vng.nl/artikelen/ledenraadpleging-in-verband-met-uitstel-alv-2020
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2. Besluitpunten college 
1. Het college stelt zijn standpunten vast over de voorstellen die de VNG heeft gedaan voor een 
digitale ledenraadpleging in juni 2020 
2. Het college  informeert de raad door middel van een raadsinformatiebrief.   

 

3. Beoogd resultaat 

Het college geeft  zijn standpunt op de door de VNG voorgelegde voorstellen. Indien een 

meerderheid van de gemeenten net als Haarlem met de voorstellen instemt, worden  deze door de 

VNG in uitvoering genomen. 

 

4. Argumenten 
Het instemmen met onderstaande voorstellen zorgt de VNG organisatorisch en financieel in staat 
blijft haar taken uit te voeren.  
 
Voorstel 1. Invulling vacatures VNG bestuur en commissies 
 
Gevraagd besluit 
In te stemmen met benoeming van de door de adviescommissie VNG Governance voorgedragen 
kandidaten voor 28 vacatures in VNG bestuur en commissies.  
 
Standpunt Haarlem 
Het betreft de invulling van vacatures die zijn vrijgevallen door tussentijds vertrek van personen. 
Naast de personen opgenomen in de voordracht hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. Er zijn 
geen kandidaten vanuit Haarlem.  
 
Advies 
Het college stemt in met de benoemingen. 
 
Voorstel 2. Financieel jaarverslag 2019 en dechargeverlening bestuur  
 
Gevraagd besluit 
Vaststellen van Financieel jaarverslag en het bestuur decharge te verlenen. 
 
Standpunt Haarlem 
De jaarstukken 2019 zien er deugdelijk uit. Geen opmerkingen.  
 
Advies 
Het college stemt in met het voorstel. 
 
Voorstel 3: Verhogen contributie VNG 2021  
 
Gevraagd besluit 
In te stemmen met een contributieverhoging aan de VNG met 3,9% conform de uitgangspunten voor 
de meerjarige ontwikkeling van de contributie waarmee de ALV in 2018 heeft ingestemd. 
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Standpunt Haarlem 
Bij dit voorstel zijn amendementen ingediend door de gemeenten Barendrecht,   
Drechterland c.s. en Horst aan de Maas. Een link naar de stukken is opgenomen in paragraaf 7. 
 
Het voorstel contributieverhoging kent twee componenten. 2,9% verhoging is het gevolg van de 
index loon- en prijsontwikkeling en derhalve een indexatie die periodiek plaatsheeft. Daarnaast is er 
een component van 1%, die bedoeld is om in de komende jaren de VNG begroting weer in evenwicht 
te brengen. Dit naast bezuinigingen van € 300.000 die de VNG zelf op de begroting gaat invullen. In 
drie amendementen dringen indieners er op aan om de aanpassing te beperken tot de 
inflatiecorrectie van 2,9%. Dit omdat de gemeentefinanciën onder druk staan. Voor dit argument is 
wat te zeggen, aan de andere kant zal juist in de komende jaren de inzet van de VNG  om de 
belangen van gemeenten te behartigen omvangrijk en nodig zijn. Voor Haarlem betekent die 1% 
ongeveer € 1.600 aan extra contributielasten. Het advies is dan ook om het voorstel dat in de 
amendementen is gedaan om de contributieverhoging te beperken  niet te ondersteunen.    
 
Advies 
Het college stemt in met het voorstel.  
 
Voorstel 4. Instemmen met Kadernota Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU), jaarlijkse 
bijdrage 2021 en verruiming GGU met activiteitenhandhaving & naleving  
 

Gevraagde besluiten 

1. De kadernota GGU 2021 vast te stellen met het verzoek aan het bestuur om tijdens de BALV een 

uitgewerkt GGU-jaarplan te presenteren met daarin een herijkt GGU portfolio inclusief de gevolgen 

van de Coronacrisis.  

2. Om voor 2021 een bedrag van €44,4 miljoen exclusief btw beschikbaar te stellen via het fonds 

GGU.  

 

3. De activiteiten in het kader van handhaving en naleving van VNG toe te voegen aan het fonds en 

de kadernota GGU. Onder de voorwaarde dat dit budgetneutraal kan worden doorgevoerd door een 

storting van het Rijk in het gemeentefonds startend in 2022 en hiermee de scope van het GGU te 

verruimen. 

Standpunt Haarlem 
In eerdere ledenvergaderingen heeft Haarlem met de vorming van het fonds GGU ingestemd. De 
bijdrage van €3 per inwoner is daartoe ingebracht. Formeel wordt jaarlijks de hoogte van het te 
besteden fonds vastgesteld (voorstel punt 2). Voor 2021 wordt voorgesteld het fonds GGU tevens te 
benutten voor activiteiten rond handhaving en naleving (bijvoorbeeld voor het gezamenlijk inkopen 
van handhavingshulpmiddelen). De garantie is opgenomen dat dit alleen gebeurt als het Rijk hiervoor 
een bijdrage geeft. Deze toevoeging is van belang, omdat daarmee andere fondsbestedingen niet 
onder druk komen te staan.  
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Advies 
Het college stemt in met de voorstellen. 
 
Voorstel 5. Resolutie 'Norm voor Opdrachtgeverschap'  
 
Gevraagd besluit 
In te stemmen met de resolutie als uitdrukking van een Norm voor Opdrachtgeverschap (NvO). 
 
Standpunt Haarlem 
Gemeenten dienen de Norm voor Opdrachtgeverschap voor onder meer jeugdhulp concreet uit te 
werken met als doel het versterken van regionale afstemming en samenwerking. Dit is vertaald in 
een resolutie waarin de manier van (gezamenlijk) opdrachtgeven en inkopen voor (jeugd)hulptaken 
is uitgewerkt. Dit is vooral een technisch punt en staat los van de lopende discussies over de 
financiering van de jeugdhulp en de aanpassing van het woonplaatsbeginsel. De VNG heeft  
instemming hierop nodig om de uitwerking verder ter hand te nemen en dit zo snel mogelijk voor 
gemeenten gebruikgereed te hebben. 
 
Advies 
Het college stemt in met het voorstel. 
 
Voorstel 6. CAO 'Onderkant arbeidsmarkt' (als follow-up eerdere resolutie)  
 
Gevraagd besluit 
In te stemmen met het voorstel “CAO voor de onderkant van de arbeidsmarkt”. 
 
Standpunt Haarlem 
Betreft de uitwerking van een besluit dat door de ALV op 19 november 2019 is genomen. Haarlem en 
Zandvoort hebben toen met die uitwerking ingestemd. Het betreft een CAO-regeling voor mensen 
aan de onderkant van de arbeidsmarkt, zoals mensen met een indicatie, die nu veel verschil in salaris 
/vergoeding kennen en veelal ook laag beloond worden. De uitwerking ligt er nu, onder de garantie 
dat het Rijk dit financiert. 
 
Advies 
Het college stemt in met het voorstel. 
 
5. Risico’s en kanttekeningen 
N.v.t.  
 
6.  Uitvoering 
De VNG wordt over het standpunt van de gemeente Haarlem bericht via het daartoe via de VNG 
verstrekte digitale formulier. De raad wordt middels een raadsinformatiebrief over het besluit van 
het college geïnformeerd.  
 
7. Bijlagen 
https://vng.nl/artikelen/ledenraadpleging-in-verband-met-uitstel-alv-2020 

https://vng.nl/artikelen/ledenraadpleging-in-verband-met-uitstel-alv-2020

