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Samenvatting 

 

In deze ledenbrief informeren wij u over moties en ingezonden brieven voor de Buitengewone ALV 

van 29 november a.s. die wij de afgelopen weken hebben ontvangen (stand van zaken 22 

november). In de bijlagen ontvangt u de tot nu toe ingediende moties met preadviezen van het 

bestuur en twee ingezonden brieven. Wij verwachten overigens nog meer moties. Zodra deze bij 

ons binnen zijn, zullen wij u hierover zo spoedig mogelijk informeren. 

 

Brief aan de leden 

T.a.v. het college en de raad 

 

  Datum 

22 november 2019 

Kenmerk 

COS/U201901383 

Lbr. 19/100 

Telefoon 

070-3738393 

Bijlage(n) 

17 

 

  

   

Onderwerp 

moties en preadviezen BALV 29 november 
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Geacht college en gemeenteraad, 

 

In deze ledenbrief informeren wij u over moties en ingezonden brieven voor de Buitengewone ALV 

van 29 november a.s. die wij de afgelopen weken hebben ontvangen. In de bijlagen bij deze 

ledenbrief ontvangt u de  ingediende moties met preadviezen van het bestuur en twee ingezonden 

brieven. Wij verwachten overigens nog meer moties. Zodra deze bij ons binnen zijn, zullen wij u 

hierover zo spoedig mogelijk informeren. 

Bespreking financiële tekorten gemeenten 

Met betrekking tot de financiële tekorten van gemeenten liggen geen voorstellen voor in deze 

Buitengewone ALV. Over de nijpende financiële tekorten van gemeenten, met name op jeugd, 

willen wij graag met u van gedachten wisselen bij agendapunt 5. “Verantwoording over uitvoering 

moties ALV 5 juni 2019”. Naast de uitvoering van eerdere breed gedragen moties over de 

gemeentefinanciën en gelijkwaardig partnerschap met het Rijk, zullen wij dan ook over actuele 

ontwikkelingen spreken.   

Klimaatakkoord en moties 

 

Besluitvorming in Buitengewone ALV 

In de Buitengewone ALV leggen wij het Klimaatakkoord ter besluitvorming voor aan de leden 

(agendapunt 6). Daarbij behandelen wij ook de door de leden ingediende moties. In de ledenbrief 

van 1 november jl. heeft het bestuur de leden voorgesteld in te stemmen met het Klimaatakkoord. 

Daarbij heeft het bestuur benadrukt dat er voldoende (proces)afspraken, over met name financiële 

randvoorwaarden, zijn gemaakt om met de eerste fase van het Klimaatakkoord van start te gaan.  

Aan de leden 

 

  Datum 

22 november 2019 

Kenmerk 

COS/U201901383 

Lbr. 19/100 

Telefoonnummer 

070-3738393 

Bijlage(n) 

17 

 

  

   

Onderwerp 

moties en preadviezen BALV 29 november 

  

 

https://www.vng.nl/
mailto:info@vng.nl


 

 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 3/4 

Beschikbare financiële middelen 

Inmiddels zijn de volgende financiële middelen beschikbaar gesteld:  

 

• Voor de RES wordt voor de periode 2019-2021 € 12,5 miljoen per jaar beschikbaar gesteld uit 

de klimaatenveloppe. Samen met de eerder beschikbaar gestelde middelen van € 30 miljoen 

komt het budget voor de RES daarmee uit op € 22,5 miljoen per jaar. Van dit bedrag is € 15 

miljoen per jaar beschikbaar voor ondersteuning van de RES regio’s, het overige bedrag wordt 

ingezet voor de ontwikkeling van kennis, data infrastructuur en de programmaorganisatie; 

• Tussen 2018 en 2028 is € 435 miljoen beschikbaar voor het programma Aardgasvrije Wijken. In 

totaal is ongeveer € 380 miljoen bestemd voor gemeentelijke proeftuinen. In 2018 en 2019 is 

van dit bedrag € 120 miljoen vastgelegd voor de eerste 27 proeftuin-gemeenten; \ 

• Vanuit het Warmtefonds komt er tot 2030 jaarlijks € 50 tot € 80 miljoen beschikbaar waarmee 

woningeigenaren tot € 25.000 kunnen lenen voor het verduurzamen van hun woning. Het 

onderzoek van VNG en Rijk naar woonlastenneutraliteit wordt meegenomen om de middelen uit 

het fonds gericht in te kunnen zetten  

• Voor de extra taken die gemeenten uitvoeren voor de energietransitie in de gebouwde 

omgeving stelt het rijk voor de periode 2019-2021 € 150 miljoen ter beschikking, waarvan € 30 

miljoen bestemd is voor de RES. Het resterende bedrag van € 120 miljoen is bedoeld als 

tegemoetkoming in de kosten voor alle gemeenten in afwachting van het Klimaatakkoord-brede 

artikel 2 FVw-onderzoek naar uitvoeringskosten. Gemeenten kunnen deze middelen inzetten 

voor o.a. de Transitievisie warmte; 

• Er is €75 miljoen beschikbaar voor de realisatie van fietsenstallingen bij openbaar vervoers- 

knooppunten.  

Daarnaast zijn afspraken gemaakt over een artikel 2 Wet financiële verhoudingen onderzoek naar 

de uitvoeringskosten voor gemeenten over de volle breedte van het Klimaatakkoord. Het bestuur 

benadrukt dat dit onderzoek “boter bij de vis” moet opleveren en gemeenten in staat moet stellen 

om de verschillende onderdelen van het Klimaatakkoord uit te voeren.  

Beoordeling moties door bestuur  

Bij het formuleren van zijn preadviezen op de ingediende moties over het Klimaatakkoord heeft het 

bestuur, conform het voorstel aan de leden (ledenbrief 1 november 2019) de volgende 

uitgangspunten gehanteerd:  

• Naar het oordeel van het bestuur zijn voldoende (proces)afspraken gemaakt om te starten met 

de eerste fase van Klimaatakkoord; 

• Gemeenten gaan in deze eerste fase aan de slag op de onderdelen waarop toereikende 

financiële voorwaarden beschikbaar zijn gesteld; 

• Indien in volgende fases onvoldoende aan de financiële randvoorwaarden wordt voldaan, 

kunnen gemeenten op de betreffende onderdelen het Klimaatakkoord niet geheel en/of niet in 

het gevraagde tempo uitvoeren;  

• Gemeenten geven zoveel mogelijk van onderop invulling aan de afspraken in het 

Klimaatakkoord; 

• Het Klimaatakkoord wordt niet amendabel aan de leden ter besluitvorming voorgelegd.  

Overzicht definitieve moties met preadviezen en ontvangen brieven 

Op 21 november jl. heeft het VNG-bestuur zijn preadviezen op een aantal moties vastgesteld en 

kennisgenomen van twee ingezonden brieven.  
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Het gaat om de volgende moties en brieven, waarbij steeds het agendapunt van de Buitengewone 

ALV is vermeld.  

• Motie “Naar een passende financiering voor de implementatie en uitvoering van de WvGGZ” 

van 13 gemeenten in de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (agendapunt 5)  

Preadvies: overnemen.  

• Motie “Spoedeisende hulp” van de gemeente Lelystad e.a. (agendapunt 5).  

• Preadvies: overnemen.  

• Motie “Specifieke uitkering sport (compensatie BTW)” van de gemeente Lelystad (agendapunt 

5).  

Preadvies: overnemen (toelichting volgt).  

• Motie “Ruimte voor eigenaarschap gemeenschappen bij uitvoering Klimaatakkoord” van de 

gemeente Peel en Maas (agendapunt 6).  

Preadvies: overnemen.  

• Motie “Klimaatakkoord (financiële voorwaarden en betrekken burgers)” van de gemeenten Lisse 

en Noordwijk (agendapunt 6).  

Preadvies: overnemen.  

• Motie “”Regionale energiestrategieën: wind in de zeilen en schouder aan schouder” van de 

gemeente Amersfoort e.a. (agendapunt 6).  

Preadvies: overnemen.  

• Motie “Instemming Klimaatakkoord (pas na voldoen aan voorwaarden)” van de gemeente 

Boekel (agendapunt 6).  

Preadvies: ontraden.  

• Motie “Nieuwe afspraken raamovereenkomst verpakkingen 2013-2020” van de gemeenten 

Gooise Meren en Eemnes (agendapunt 7).  

Preadvies: ontraden.  

Daarnaast heeft het VNG-bestuur nog twee brieven ontvangen, die ter informatie zijn bijgevoegd.  

• Brief “Gemeentefinanciën (opschalingskorting/zorgvraag sociaal domein)” (agendapunt 5) 

• Brief “Veilig thuis” van de gemeente Stein namens de regio Zuid-Limburg (agendapunt 5) 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 

 

mr J.H.C. van Zanen  

Voorzitter

 


