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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 25 september (2020/837973). 

 

Besluit College  

d.d. 22 september 2020 

 

 

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 25 september 2020 

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 

 

 

 

 

 

1. Inleiding  

Op 25 september houdt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een Buitengewone 

Algemene Ledenvergadering. Het college heeft op 15 september jl. haar standpunt bepaald ten 

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

nagekomen moties. Op dit moment zijn zeven moties bekend. Er volgen er nog meer. Daarover vindt 

nog tussen indieners en de VNG afstemming plaats en zijn nog niet beschikbaar. Deze moties zullen 

de komende dagen per mail direct met een voorstel voor standpuntbepaling aan de leden van het 

college worden toegezonden.  
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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 25 september 2020. 

3. Beoogd resultaat 

De gemeente geeft haar mening over nagekomen moties op de agenda van de Algemene 

Ledenvergadering van de VNG. 
 
4. Argumenten 
Er zijn op dit moment zeven nagekomen moties met betrekking tot diverse agendapunten. Per motie 
wordt hieronder kort de inhoud en het advies verwoord. De moties zijn als bijlage bijgevoegd. 
 
1. Motie Breda, Opsterland, Zeist ‘Resolutie eerlijke financiële verhoudingen’ 

Preadvies VNG: Het VNG bestuur neemt de motie over.  

Advies G40-bestuur: preadvies, motie overnemen 

Standpunt college: motie overnemen en ondersteunen.  

Toelichting: 

De resolutie is een oproep van alle gemeenten aan het Rijk om iets te doen aan de financiële positie 

van gemeenten. Deze is voorbereid door de G4, de G40, de M10 (middelgrote gemeenten) en de P50 

(platteland gemeenten). Omdat dit zelf geen rechtspersonen zijn, heeft uit ieder van deze netwerken 

één van de gemeenten de motie bij de VNG ingediend.  

2. Motie Zoetermeer ‘Raden in verzet’ 

Preadvies VNG: Het VNG bestuur neemt de motie over.  

Advies G40-bestuur: preadvies, motie overnemen. 

Standpunt college: de motie overnemen en ondersteunen.   

Toelichting:  

De motie is een oproep van samenwerkende gemeenteraden (raadsleden). In strekking gelijk aan de 

hierboven (onder 1) genoemde resolutie. Zoetermeer e.a. dienen de motie namens de Raden in. Ook 

in Haarlem is deze motie door raadsleden ondertekend.   

3. Motie Leusden ‘Compensatieregeling zwembaden’ 

Preadvies VNG: het VNG bestuur neemt de motie over. 

Advies G40-bestuur: preadvies, motie overnemen 

Standpunt college: de motie overnemen en ondersteunen.  

Toelichting:  

Haarlem erkent het zware weer waarin de zwembaden verkeren. Bovendien geldt dit ook voor de 

gemeentelijke ijsbaan. Door beperkte openstelling van de zwembaden maar de blijvende hoge 

personeelskosten en onderhoudskosten, is de financiële druk op de zwembadexploitatie hoog. De 
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zwembaden draaien momenteel zware verliezen en vraag is hoe lang ze dit vol kunnen houden. 

Vanuit de maatschappelijke verantwoordelijkheid willen de gemeente  de zwembaden openhouden 

en ook de zwemsport beschikbaar blijven stellen. De oproep aan het Rijk om te komen tot een 

compensatieregeling is dan ook van groot belang.  

4. Motie Noordoostpolder ‘Onderwijshuisvesting’ 

Preadvies VNG: het VNG bestuur neemt de motie over. 

Advies G40-bestuur: preadvies, motie overnemen. 

Standpunt college: zoals op 15 september al aan u voorgelegd: motie overnemen en ondersteunen. 

Toelichting: 

Deze motie is op 15 september al aan het college voorgelegd. Het is voor de gemeente hard nodig 

om meer budgetten te ontvangen om de stijgende bouweisen en klimaatambities voor onderwijs 

betaal baar te houden. 

5. Motie Utrechtse Heuvelrug ‘Handhaving vuurwerkverbod’ 

Preadvies VNG: het VNG bestuur neemt de motie over. 

Advies G40-bestuur: preadvies, motie overnemen. 

Standpunt college: de motie overnemen en ondersteunen.  

 

Toelichting:  

De motie roept op tot een landelijke standaard in de handhaving van het vuurwerkverbod.  

6. Motie Utrechtse Heuvelrug ‘Nationale parken’ 

Preadvies VNG: het VNG bestuur neemt de motie over. 

Advies G40-bestuur: preadvies, motie overnemen. 

Standpunt college: de motie overnemen en ondersteunen.  

Toelichting:   

De motie roept op om vanuit het Rijk de regelgeving en financiering van nationale parken beter op 

elkaar af te stemmen.  

7.  Motie Buren ‘Uitbreiding duurzame opties in de RES’ 
Preadvies VNG: het VNG bestuur neemt de motie over. 
Advies G40-bestuur: preadvies, motie overnemen. De VNG is zich over hun standpunt op deze 
standpunt college: de motie overnemen en ondersteunen. 
 
Toelichting:  
Buren wil graag dat ook de opwekking van energie met waterkracht onderdeel wordt van de RES. Dat 
is nu vanuit het klimaatakkoord nog niet het geval. De motie roept om dit bij een komende wijziging 
van het klimaatakkoord wel mogelijk te maken. 
8. Motie Alkmaar ‘Uitbreiding werkgebied belastingdienst 
Preadvies VNG: nog niet bekend. 
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Advies G40-bestuur: preadvies, motie overnemen  
Standpunt college: overnemen motie en ondersteunen.  
 
Toelichting:  
De motie roept op om de structuur en doelmatigheid van belastingen te bezien op de grotere rol die 
decentrale overheden rond belastingen kunnen innemen. Haarlem is bij de opstelling van de motie 
betrokken geweest. 
 
De onderstaande moties zijn als concept versie verspreid, maar nog niet definitief. Voorgesteld 
wordt om de definitieve versie, met ook het preadvies van het VNG bestuur af te wachten. De moties 
worden aanvullend aan de leden van het college voorgelegd zodra deze beschikbaar zijn. 
 
Motie Schagen ‘Financiële problemen Jeugd en WMO 
Voorlopig standpunt college: motie overnemen en ondersteunen.   
Motie ‘Krimpenerwaard Adviescommissie gemeentefonds’ 
Voorlopig standpunt college: motie overnemen.  
Motie Noordoostpolder ‘Budget ’neutrale overgang Omgevingswet 
Voorlopig standpunt college: motie overnemen en ondersteunen. 
Motie Beesel ‘Voorstel herijking gemeentefonds onverantwoord, bijsturen is noodzaak 
Voorlopig standpunt college: motie overnemen en ondersteunen.  
 
5. Risico’s en kanttekeningen 
 
-- 
 

6. Uitvoering 

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

op 25 september 2020 het standpunt van de gemeente verwoorden. 

7. Bijlagen 

1. Overzicht VNG moties 

2. Moties gemeenten 

 
 

 


