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Bijlagen - 

 

Geachte leden van de gemeenteraad, 

 

Hierbij informeren wij u over de uitkomsten van de Algemene ledenvergadering van 29 november 2019. 
Op 19 november, resp. 26 november heeft het college gesproken over de (voorbereiding van) de 

buitengewone ledenvergadering van de VNG op 29 november. De raad is via een raadsinformatiebrief 

geïnformeerd. De vergaderstukken zijn via deze link te vinden. 

Bij Agendapunt 6: Instemming en bespreking klimaatakkoord, is onder meer gesproken over een brief die 

door ons college is verstuurd aan het bestuur van de VNG. Het VNG-bestuur heeft tijdens de 

ledenvergadering aangegeven dat ook voor hen nadrukkelijk uitgangspunt is dat er voor gemeenten meer 

financiële mogelijkheden komen dan waarover nu voor de eerste drie jaar concreet afspraken vastliggen en 

dat het van belang is dat middelen zoveel mogelijk direct naar gemeenten toevloeien om zelf in te zetten. 

Tevens is het VNG-bestuur het er mee eens dat bij de toedeling van middelen rekening gehouden wordt met 

het aantal inwoners en daarmee dus met de taakomvang van gemeenten.  

Alle vijf de moties aangenomen die mede door Haarlem via de G40 rond het klimaatakkoord zijn ingediend. 

De belangrijkste hiervan is de motie “Garantie op financiële randvoorwaarden”, waarmee is uitgesproken dat 

de inzet van de VNG  is dat we met de uitvoering van het klimaatakkoord aan de slag gaan, onder het 

nadrukkelijk uitgangspunt dat de uitkomsten van het lopende artikel 2 onderzoek (Wet financiële 

verhoudingen) volledig door het Rijk wordt overgenomen en dat dit wordt vertaald in een meerjarig 

financieel afsprakenkader, waarbij budgetten direct aan gemeenten toekomen. Met deze uitspraak wordt 

tevens het gevoelen van uw raad verwoord zoals naar voren gebracht in Motie 28 “Alleen steun voor een 

sociaal & toereikend landelijk klimaatakkoord ”, die tijdens de behandeling van de programmabegroting 2020 

aan de orde is geweest. Wij stellen voor deze motie hierbij afgedaan te beschouwen. 

 

De overige vier aangenomen moties hebben betrekking op nog in het klimaatakkoord ontbrekende 

https://vng.nl/artikelen/agenda-stukken-buitengewone-alv-2019
https://vng.nl/sites/default/files/2019-11/21b-motie-zaanstad-g40-klimaatakkoord-financiele-randvoorwaarden-getekend.pdf
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onderdelen. Hierin is nu uitgesproken dat bij de verdere uitwerking van het klimaatakkoord de relatie met 

stedelijke vernieuwing aandacht krijgt, er duidelijkheid komt over de governance en financiering van 

warmtenetten, de verhuurdersheffing beschikbaar komt voor de verduurzaming van woningen door 

corporaties (inzet verhuurdersheffing) en dat er een gezamenlijke campagne met Rijk en gemeenten komt 

om de Regionale energiestrategie (RES) uitwerking te begeleiden.  

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris                                             de burgemeester 

 

 

 

 

 

 


