Samenvatting en preadvies motie Barneveld over verhuurderheffing
Indienende gemeente: Barneveld.
Ondersteunende gemeenten: gemeenten uit de regio Food Valley en de regio Amersfoort.
Status motie: definitief en ondertekend.
Strekking van de motie
De fiscale lasten van woningcorporaties en gemeentelijke woningbedrijven zijn sinds 2013 fors
gestegen. Daardoor is de investeringscapaciteit in de sociale huursector sterk afgenomen en
onvoldoende om de opgaven in de sociale huursector aan te pakken. Slechts een klein deel
van de inkomsten uit de verhuurderheffing worden door het Rijk opnieuw ingezet voor de
sector.
De VNG wordt gevraagd op om bij BZK aan te dringen op inzet van een aanzienlijk deel van de
opbrengsten uit de verhuurderheffing ten gunste van investeringen in nieuwbouw, onderhoud
en verduurzaming van de sociale woningvoorraad.
Preadvies VNG-bestuur: overnemen
Toelichting
De verhuurderheffing en andere fiscale maatregelen hebben de laatste jaren een negatieve
invloed op de investeringsmogelijkheden voor corporaties gehad en geleid tot forse
huurverhogingen.1 De opbrengsten van de verhuurderheffing (€ 1,7 miljard in 2018) komen
slechts voor een heel klein deel ten gunste van de sector in de vorm van een investeringsaftrek.
Op dit moment is er nog maar één regeling (Regeling Vermindering Verhuurderheffing
Verduurzaming) met een budget van € 156 miljoen voor 2019-2021. Dit budget is inmiddels
grotendeels belegd, waardoor de regeling per 1 juli 2019 wordt gesloten. 2
De VNG-inzet woonbeleid (april 20193) bevat zes topprioriteiten op het gebied van wonen,
waaronder “Woningcorporaties hebben voldoende investeringscapaciteit”. De VNG vindt dat de
totale lastendruk op de corporaties omlaag moet. Teveel corporaties hebben een grotere
opgave dan de investeringscapaciteit toelaat. Er is een fundamentele discussie over de
verhuurderheffing nodig. Die discussie heeft twee mogelijke uitkomsten: het verlagen of
afschaffen van de verhuurderheffing óf – zoals de motie beoogt - het opnieuw inzetten van de
opbrengsten ten gunste van investeringen in de sociale huursector.
Deze motie geeft de VNG een extra steun in de rug in haar lobby naar de rijksoverheid.

1

Zie https://www.woonbond.nl/system/files_force/bijlages/woonbond%20%20effecten%20verhuurderheffing.pdf.
2 Zie https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/regeling-vermindering-verhuurderheffing/regelingvermindering-verhuurderheffing-verduurzaming.
3 Zie https://vng.nl/files/vng/publicaties/2019/vng-inzet-woonbeleid_20190405.pdf.
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Samenvatting en preadvies motie Politiesterkte op orde
Indienende gemeenten: Utrechtse Heuvelrug, Renswoude, Veenendaal, Rhenen, Wijk bij
Duurstede
Status motie: definitief en ondertekend.
Strekking van de motie
Om de gevolgen van de uitstroom van oudere werknemers uit de politieorganisatie op te vangen
is een levensloopbestendig personeelsbeleid bij de politie nodig.
Dat vraagt om:
• een structureel budget om de sterkte op orde te krijgen;
• waarborgen voor een continue instroom en opleiding van nieuwe medewerkers;
• toegezien op continuering professionaliteit en kennis binnen de politie.
Het VNG Bestuur wordt gevraagd om hierover het gesprek aan te gaan met de minister van
Justitie en Veiligheid.
Preadvies VNG-bestuur: overnemen
Toelichting
De VNG ziet de motie als steun in de rug voor het door de VNG gevoerde beleid. De motie van de
gemeente strookt met de VNG-inzet in de gesprekken binnen het Landelijk Overleg Veiligheid en
Politie (LOVP) die worden gevoerd in het kader van het Regeerakkoord en de evaluatie Politiewet.
Ook bij rondetafelgesprekken in de Tweede Kamer over de evaluatie Politiewet hebben de VNG
en de Regioburgemeesters bij de minister aandacht gevraagd voor een levensloopbestendig
personeelsbeleid bij de politie.
De vraagstukken over toekomstbestendige politie en levensloopbestendig beleid hebben geleid tot
een aantal concrete voorstellen die zijn besproken in het LOVP: de beslisnotitie uitwerking
Regeerakkoord, de ontwikkelagenda Gebiedsgebonden Politiezorg en de ontwikkelagenda
Opsporing. De organisatieontwikkeling politie maakt ook onderdeel uit van de Landelijke
Veiligheidsagenda politie waarin alle prioriteiten staan voor de komende jaren.
Afspraken over budgetten, vergroting van inzetbare capaciteit en instroom zijn inmiddels gemaakt.
De druk (mede door oneigenlijke inzet op andere taken) op wijkagenten is meegenomen in de
maatregelen versterking gebiedsgebonden politiezorg. Ook is er aandacht voor werving-selectie,
onderwijs, professionele en persoonlijke ontwikkeling en functieopbouw. Diverse afspraken in de
recent afgesloten CAO zien hier ook op toe.

Samenvatting en preadvies motie Veldhoven over daken voor zonne-energie
Indienende gemeente: Veldhoven.
Ondersteunende gemeenten: Helmond, Bladel, Laarbeek, Cranendonk, Bergeijk, Geldrop,
Heeze, Eersel, Reusel, Nuenen, Drimmelen.
Status motie: definitief en ondertekend.
Strekking van de motie:
De gemeente Veldhoven geeft aan dat het de voorkeur van gemeenten heeft om zoveel
mogelijk dakoppervlak en eventueel gevels te benutten voor de plaatsing van zonnepanelen om
zo het ruimtebeslag voor de opwek van duurzame energie in de groene ruimte te beperken.
De gemeente Veldhoven roept het VNG-bestuur op om bij de Minister van EZK te vragen om
de opvolger van de salderingsregeling zo vorm te geven dat het aantrekkelijk wordt om voor
zonnepanelen geschikte dakoppervlakken maximaal te benutten. En hierover op zo kort
mogelijke termijn duidelijkheid te bieden. Daarbij wordt tevens gevraagd om op zo kort
mogelijke termijn duidelijkheid te bieden over de zonneladder (motie Dik-Faber) zodat er bij het
opstellen van de RES (regionale energiestrategieën) rekening mee kan worden gehouden.

Preadvies VNG-bestuur: overnemen
Toelichting:
De motie van de gemeente Veldhoven vraagt duidelijkheid over twee punten:
1. de opvolger van de Salderingsregeling;
2. de invulling van de motie Dik-Faber over de zonneladder.
Ad 1: de opvolger van de salderingsregeling
Aan de Sectortafel Elektriciteit van het Klimaatakkoord is gesproken over de opvolger van de
salderingsregeling. Deze is daar vastgesteld. Het Ministerie van EZK heeft ook het tijdspad van
invoering en de randvoorwaarden voor de opvolger van de salderingsregeling openbaar
gemaakt. De VNG is tevreden met de invulling die aan de Sectortafel Elektriciteit is gegeven
aan de opvolger salderingsregeling.
Ad 2: de invulling van de motie Dik-Faber over de zonneladder
De VNG is, samen met het IPO, in gesprek met het Ministerie van EZK over de manier waarop
de motie ingevuld kan worden. Voor de zomer zal het Ministerie van EZK een brief sturen naar
de Tweede Kamer over de motie. De VNG is geen voorstander van het juridificeren van de
zonneladder. Dit zou namelijk betekenen dat gemeenten de verantwoordelijkheid van de
nationale doelstelling voor hernieuwbare energie overnemen. De VNG is voorstander van het
sturen op zon-op-dak door ondersteunend instrumentarium zo vorm te geven dat zon-op-dak
een aantrekkelijke keuze is. Dit kan onder andere door de SDE++ (de subsidieregeling
duurzame energietransitie) daarop af te stemmen. De SDE++ kan zo worden vormgegeven dat
zon-op-dak ook daadwerkelijk kan concurreren met zon-op-land.
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