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Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit:  

1. Het college stelt standpunten vast over de nagekomen moties en het 

bestuursvoorstel voor de Algemene Ledenvergadering VNG  op 12 februari 

2021. 

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 
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1. Inleiding  

Op 12 februari houdt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een Algemene 

Ledenvergadering. Het college heeft op 2 februari jl. haar standpunt bepaald ten aanzien van de 

voorstellen die zijn geagendeerd. In dit besluit bepaalt het college een standpunt over nagekomen 

stukken die op 5 februari jl. door de VNG via een ledenbrief zijn toegezonden. Het betreft vijf 

nagekomen moties en een voorstel aan gemeenten om de eigen vorderingen kwijt te schelden aan 

gedupeerde ouders die het slachtoffer zijn van de toeslagenaffaire. 

 

 

2. Besluitpunten college 

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

Algemene Ledenvergadering VNG  op 12 februari 2021. 

2. Het college stuurt dit besluit ter informatie naar de gemeenteraad. 

 

3. Beoogd resultaat 

Het college heeft standpunten ingenomen ten behoeve van de VNG ledenvergadering van 12 

februari as.  

 

4. Argumenten 

Moties 

Er zijn vijf nagekomen moties met betrekking tot diverse agendapunten. Per motie wordt hieronder 

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

 

Motie 1 Deventer – Regie op de warmtetransitie 

Strekking van de motie:   

Draagt het bestuur op om met het Rijk afspraken te maken om te komen tot een integrale 

energiewetgeving en de daarbij behorende financiering en op deze wijze bij te dragen aan de 

woonlastenneutraliteit en een betere borging in de wijkaanpak.  

 

VNG-advies: overnemen 

Advies G40: overnemen 

Standpunt college: instemmen met de motie. 

 

Toelichting: 

De motie past in het energie- en klimaatbeleid dat de gemeente uitwerkt.  
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Motie 2 Krimpenerwaard – Vergroten gemeentefonds 

Strekking van de motie:  

Oproep aan VNG bestuur om de positie in te nemen dat in ieder geval: 

(1) De opschalingskorting wordt afgeschaft 

(2) Het abonnementstarief wordt beëindigd  

(3) De gemeenten worden gecompenseerd voor de tekorten in de jeugdzorg zoals is aangetoond  

in het AEF-onderzoek. 

 

VNG-advies: overnemen  

Advies G40: overnemen 

Standpunt Haarlem: instemmen met de motie 

 

Toelichting: 

De motie sluit aan op eerder ingenomen standpunten en onderstreept het belang dat de gemeente 

heeft. 

 

3 Zoetermeer – Gemeenten-in-nood-fonds 

Strekking van de motie:  

Dit is de motie die het college Zoetermeer indient namens de organisatie van Raadsleden in verzet. 

Verzoek aan het VNG bestuur om aan het kabinet over te brengen dat:  

(1) De gemeenten - in afwachting van de structurele verbeteringen in het gemeentefonds en naast  

de compensatie voor de coronaproblematiek - een extra bedrag in het gemeentefonds nodig  

hebben van minimaal 2 miljard euro voor 2021 en minimaal 2 miljard euro voor 2022. 

(2) De gemeenten, zolang er onvoldoende structurele financiële middelen zijn, geen nieuwe taken,  

ook niet de taken die nu al onderweg zijn richting de gemeenten, kunnen oppakken. 

(3) Verder overleg met het Rijk – op alle niveaus - over nieuwe taken op te schorten, als  

bij de meicirculaire niet blijkt dat gemeenten voldoende middelen krijgen om de huidige taken  

uit te voeren, waardoor er tussen VNG en Rijk uitsluitend nog gesproken kan worden over de  

onderwerpen die van belang zijn voor de kabinetsformatie. 

 

VNG-advies: ontraden 

Advies G40: ontraden 

Standpunt Haarlem: niet instemmen met de motie. 

 

Toelichting: 

De motie komt qua strekking overeen met de inzet die ook de VNG en G40 hebben. Echter: 

- De claims voor 2021 en 2022 van jaarlijks minimaal € 2 miljard zijn voorbarig. Diverse onderzoeken 

en gesprekken lopen nog. 

- Het is niet in het belang van gemeenten om alle overleg met het Rijk op te schorten als in de 

meicirculaire de claims niet worden gehonoreerd, waar de motie expliciet toe oproept. 
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Motie 4 Assen – Financiële randvoorwaarden Klimaatakkoord II 

Strekking van de motie:  

Gelet op de inzet van gemeenten op het Klimaatakkoord en de bevindingen van de Raad voor het  

Openbaar Bestuur over de decentrale uitvoeringslasten, wordt het bestuur opgedragen o.b.v. het  

ROB-rapport met het Rijk in gesprek te gaan over reële/volledige compensatie van de  

uitvoeringslasten; het onderwerp mee te nemen in de kabinetsonderhandelingen; de uitkomsten  

vast te leggen in een bestuurlijk akkoord; aandacht te behouden voor de kosten van andere partijen  

en de noodzaak van deugdelijke wet- en regelgeving. 

 

VNG-advies: overnemen 

Advies G40: overnemen 

Standpunt Haarlem: instemmen met de motie  

 

Toelichting: 

Strookt geheel met eerdere standpunten dat de uitkomsten van het zgn. artikel 2 onderzoek WFV 

volledig overgenomen dienen te worden in middelen voor gemeenten. 

 

Motie 5 Lelystad – Verlengde onderwijstijd 

Strekking van de motie:  

Draagt het VNG bestuur op: 

- Bij de voorbereiding op de kabinetsformatie financiële ruimte te claimen voor iedere jongere om  

de verloren onderwijstijd in de coronaperiode in te halen voor de periode september 2021- 

september 2024. 

- De hierbij behorende additionele middelen ter beschikking te stellen aan de lokale overheden  

zodat de lokale overheden in staat worden gesteld regie te voeren en er boven de grenzen van  

de lokale schoolbesturen invulling kan worden gegeven aan de verlengde onderwijstijd. 

 

VNG-advies: overnemen 

Advies G40:  overnemen   

Standpunt Haarlem: instemmen met de motie. 

 

Toelichting:  

Strookt volledig met de belangen van leerlingen bij de problemen die zich nu voordoen. 

 

Bestuursvoorstel 

Naast voornoemde moties doet de VNG een oproep aan gemeenten om gemeentelijke vorderingen 

op ouders die het slachtoffer zijn van de kindertoeslagenaffaire kwijt te schelden. 
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Toelichting: 

Het standpunt van Haarlem is te wachten met vorderingen op gedupeerden als zij zich bij de 

gemeente melden. Feitelijke kwijtschelding zal volgen als de inwoner door de belastingdienst 

daadwerkelijk als gedupeerde is aangemerkt. De gemeente ziet geen aanleiding bij voorbaat alle 

vorderingen kwijt te schelden omdat het ook bijvoorbeeld fraudevorderingen van vóór de 

toeslagenaffaire kan betreffen. De gemeente kan alleen instemmen met het voorstel als dit 

voorbehoud wordt gemaakt. 

Het advies van de themagroep armoede van de G40 is op dit moment nog niet bekend.  

 

Standpunt Haarlem: instemmen onder voornoemd voorbehoud. 

 

5. Herverdeeleffecten Gemeentefonds 
Voorts kan het college, in het verlengde van de VNG BALV het volgende aangeven. 

In maart 2019 is het herijkingonderzoek over een nieuwe verdeling van de algemene uitkering en een 

aantal relevante decentralisatie-uitkeringen gestart. In 2020 is dit onderzoek voortgezet en zijn de 

fundamentele beslispunten met het oog op de nieuwe verdeling besproken. De invoering van de 

nieuwe verdeling is inmiddels uitgesteld van 1 januari 2021 naar 1 januari 2023. 

Op 2 februari 2021 zijn de voorlopige ingeschatte effecten van de nu voorgestelde verdeling per 

gemeente bekend gemaakt. Voor Haarlem is er op basis van het voorgestelde model een positief 

herverdeeleffect van € 15 per inwoner. Oftewel, een structureel voordeel van € 2,4 miljoen vanaf 

2023. De fondsbeheerders wijzen er op dat het gaat om voorlopige uitkomsten, omdat de verdeling 

(op basis van gegevens uit 2017) nog geactualiseerd moet worden naar meer recente cijfers. Dit zal 

gebeuren na ontvangst van het aan de Raad voor het Openbaar Bestuur gevraagde advies, zij geven 

uiterlijk 1 maart 2021 aan of het model aan de gestelde uitgangspunten voldoet. De minister zal 

vervolgens een reactie op het advies van de ROB formuleren en indien nodig voorafgaand het 

verdeelvoorstel aanpassen. Aansluitend hierop wordt het verdeelstelsel, indien nodig vergezeld van 

een reactie op het ROB-advies, voorgelegd aan de VNG. 

6. Uitvoering 

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

op 12 februari 2021 het standpunt van de gemeente verwoorden. 

7. Bijlagen 

1. Ledenbrief VNG dd. 5 februari 2021 (Nazending voor Buitengewone ALV 12 februari 2021 | VNG) 

2. Moties gemeenten 

 

 

 

 

https://vng.nl/brieven/nazending-voor-buitengewone-alv-12-februari-2021

