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

Buitengewone Algemene Ledenvergadering van de VNG op 29 november 2019. 

Behandelvoorstel voor 

commissie 

 

Het college stuurt dit besluit ter informatie naar de gemeenteraad. 

Relevante eerdere 

besluiten 

Standpunt bepalen over voorstellen BALV VNG 29 november 2019 (2019/938555). 

 

Besluit College  

d.d. 26 november 2019 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit:  

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

Buitengewone Algemene Ledenvergadering VNG op 29 november 2019. 

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 

 

 

 

 

 

1. Inleiding  

Op 29 november houdt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een Buitengewone 

Algemene Ledenvergadering. Het college heeft op 19 november jl. haar standpunt bepaald ten 

aanzien van de voorstellen die zijn geagendeerd. In dit besluit bepaalt het college een standpunt over 

nagekomen moties.  
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2. Besluitpunten college 

1. Het college stelt het standpunt vast over de nagekomen moties voor de Buitengewone Algemene 

Ledenvergadering VNG op 29 november 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 nagekomen moties met betrekking diverse agendapunten. Per motie wordt hieronder kort de 

inhoud en het advies verwoord. De moties zijn als bijlage bijgevoegd. 

 

1. Motie inzake SEH perifere gebieden (gemeente Lelystad) (Agendapunt 5: Verantwoording en 

uitvoering moties) 

Strekking motie 

De motie heeft betrekking op de sluiting van ziekenhuizen en spoedeisende hulp voorzieningen en de 

effecten die dat heeft op de toegankelijkheid en bereikbaarheid van zorg en op de (extra) druk op de 

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De indiener vraagt de VNG om met het kabinet 

afspraken te maken over een goede organisatie van de acute zorg in met name perifere gebieden 

zonder dat financieringsstromen daar bij in de weg staan. 

 

Advies 

Onthouden van stemming over deze motie.  

 

Onderbouwing: 

Inhoudelijk kan deze motie worden onderschreven. Dit vraagstuk speelt niet in Haarlem. In Haarlem 

is een dekkend netwerk van AED’s gerealiseerd. Uitvoering van de motie binnen bestaande middelen 

zou kunnen betekenen dat er een herverdeling van Wmo-budgetten van (randstedelijke/centrum) 

gemeenten naar perifere gemeenten komt. Dit kan niet de bedoeling zijn. 

 

2. Motie “Naar een passende financiering voor de implementatie en uitvoering van de Wet 

verplichte ggz (Wvggz)” van 13 gemeenten in de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (Agendapunt 5: 

Verantwoording en uitvoering moties) 

 

Strekking motie 

Bij het Rijk aandringen op passende financiering voor implementatie en uitvoering van de Wvggz. 

 

Advies 

Motie ondersteunen.  
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Onderbouwing 

Het preadvies van het VNG-bestuur is overnemen.  

Toelichting:   

De VNG heeft op basis van artikel 2 WFv een claim bij het Rijk neergelegd. Het Rijk heeft daarop € 20 

miljoen per jaar structureel toegekend. Daarbij hebben Rijk en VNG de afspraak gemaakt om te 

monitoren of de kosten van gemeenten uit deze structurele middelen kunnen worden gedekt. 

Daarnaast ontvangt de VNG een subsidie van het ministerie van VWS om de invoering van de wet bij 

gemeenten te ondersteunen. Ook kunnen gemeenten bij ZonMw subsidie vragen voor de regionale 

coördinatie en implementatie van de Wvggz. De VNG houdt de uitvoeringskosten nadrukkelijk in het 

oog en heeft met het ministerie van VWS de afspraak gemaakt om in de loop van 2020 op basis van 

actuele cijfers na te gaan of de uitvoeringskosten uit de structureel toegekende bedragen kunnen 

worden gedekt. 

 

De motie wordt via de G40 voorgelegd en is nog niet in de ledenbrief van de VNG opgenomen. 

 
3. Motie specifieke uitkering sport (gemeente Lelystad) (Agendapunt 5: Verantwoording en 

uitvoering moties) 

Strekking motie 

Indieners vragen het VNG bestuur bij het kabinet en parlement aan te dringen op volledige 

compensatie voor de gemeenten en sportbedrijven van het ontstane nadeel door verruiming van de 

btw-sportvrijstelling per 1-1-2019. 

Advies 

Motie ondersteunen. 

 

Onderbouwing 

VNG zal deze motie overnemen. De financiële ruimte om zelf te compenseren ontbreekt. 

 

4. Motie “Instemming klimaatakkoord” (gemeente Boekel) (Agendapunt 6: Klimaatakkoord) 

Strekking motie 

Pas in te stemmen met Klimaatakkoord als is voldaan aan randvoorwaarden. 

 

Advies 

Motie niet ondersteunen. 

 
Onderbouwing 

Deze motie is strijdig met de via de G40 in te dienen motie “Garantie op financiële randvoorwaarden 
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nodig om uitvoering door gemeenten over de gehele eerste tranche tot 2030 nu te starten”. Deze 

motie wordt door Haarlem conform uw besluit van 19 november mede ingediend.  

5. Motie ruimte voor eigenaarschap gemeenschappen bij uitvoering Klimaatakkoord (gemeente 

Peel en Maas) (Agendapunt 6: Klimaatakkoord) 

 

Strekking motie 

Het bestuur wordt verzocht om het belang van duurzame energieprojecten vanuit gemeenschappen 

te onderschrijven en hiertoe een lobby te starten richting ministeries, waarbij ook aandacht is voor 

het laten landen van revenuen in de lokale gemeenschappen. 

 

Advies 

Motie ondersteunen 

 

Onderbouwing 

Draagvlak in de samenleving is van groot belang voor het behalen van de klimaatdoelen. De rol van 

energie- en inwonerscoöperaties en het belang van “eigenaarschap” bij de inwoners worden in het 

klimaatakkoord erkend. VNG zal de motie overnemen. 

 

6. Motie financiële randvoorwaarden Klimaatakkoord (gemeenten Lisse en Noordwijk) 

(Agendapunt 6: Klimaatakkoord) 

Strekking motie 

Oproep aan het bestuur om:  

- zorg te dragen voor financieel dekkende condities voor gemeenten bij uitvoering van het 

 Klimaatakkoord (met rijksgelden) en het monitoren daarvan; 

- op actieve wijze bij te dragen aan het informeren en betrekken van burgers. 

 

Advies 

Motie ondersteunen. 

 

Onderbouwing 

Deze motie is in de basis gelijk aan de via de G40 in te dienen motie “Garantie op financiële 

randvoorwaarden nodig om uitvoering door gemeenten over de gehele eerste tranche tot 2030 nu te 

starten”. Deze motie wordt door Haarlem conform uw besluit van 19 november mede ingediend. 

 

N.B.: Overige moties inzake klimaatakkoord 

In de ledenbrief is nu nog één van de vijf moties die via de G40 lijn zijn ingediend opgenomen. De 
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overige vier, die allen door Haarlem mede worden ingediend, zijn nog bij de VNG in bewerking en 

worden via de VNG z.s.m. ook aangeleverd. De moties zullen door de VNG worden onderschreven. 

7. Motie nieuwe afspraken raamovereenkomst verpakkingen 2013 – 2020 (gemeenten Gooise 

Meren en Eemnes) (Agendapunt 7: Nieuwe afspraken Raamovereenkomst Verpakkingen) 

Strekking motie 

De strekking van de motie is dat men zich zorgen maakt over de milieueffecten van de 

brongescheiden inzameling, verwerking en transport van huishoudelijk plastic afval. Daarnaast zetten 

zij kanttekeningen bij de gecombineerde inzamelstroom van Plastic-, Metaal- en 

Drankenkartonverpakkingen (PMD). 

 

Advies 

Motie niet ondersteunen. 
 

Onderbouwing 

De gemeente Haarlem stemt in met de voorstellen conform besluit 19 november. De gevolgen van 

de motie zijn onvoldoende te overzien.  

 

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

-- 

6. Uitvoering 

De vertegenwoordiger namens de gemeente zal tijdens de algemene ledenvergadering van de VNG 

op 29 november het standpunt van de gemeente verwoorden. 

7. Bijlagen 

1.  Motie SEH in perifere gebieden 

2.  Motie Naar een passende financiering voor de implementatie en uitvoering van de WvGGZ 

van 13 gemeenten in de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 

3.  Motie Specifieke uitkering sport 

4.  Motie instemming Klimaatakkoord  

5.  Motie ruimte voor eigenaarschap gemeenschappen bij uitvoering Klimaatakkoord 

6.  Motie financiële randvoorwaarden Klimaatakkoord 
7.  Motie  nieuwe afspraken raamovereenkomst verpakkingen 

8.  Ledenbrief VNG moties en preadviezen BALV 29 november 

 

 


