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Samenvatting
In verband met de coronacrisis hebben wij, het bestuur van de VNG, de ALV van juni voorlopig
uitgesteld tot medio september. In het belang van de continuïteit van VNG-activiteiten en de
financiering daarvan hebben wij besloten om een ledenraadpleging te houden. Op 15 mei jl. hebben
wij daartoe zes voorstellen in concept aan u voorgelegd. Tot 5 juni jl. konden op deze voorstellen
amendementen worden ingediend. Er zijn drie amendementen ingediend op het contributievoorstel
VNG voor 2021. In deze ledenbrief leggen wij de definitieve voorstellen aan u voor. De vijf
voorstellen waarop geen amendementen zijn ingediend worden ongewijzigd aan u voorgelegd.
De drie amendementen op het bestuursvoorstel voor de contributie zijn van gelijke strekking en
pleiten alle voor beperking van de door ons voorgestelde contributiestijging van 3,9% tot een
stijging van 2,9%. Wij nemen deze amendementen op het contributievoorstel niet over. Dat
betekent dat u bij stemming 3. “VNG contributievoorstel 2021” kunt kiezen tussen het
bestuursvoorstel (3,9%), het geamendeerde voorstel (2,9%), een tegenstem of een onthouding van
stemmen. In deze ledenbrief gaan wij nader in op de amendementen en onze reactie daarop.
Het stemformulier wordt vandaag toegezonden aan alle gemeentesecretarissen. De gemeenten
kunnen stemmen tot en met vrijdag 26 juni a.s. Het gaat in deze ledenraadpleging om een
gewogen stemming, zoals die ook geldt voor ledenvergaderingen. In de week van 29 juni a.s. zullen
wij de uitslag van de ledenraadpleging bekend maken. De uitslag van de ledenraadpleging wordt ter
bekrachtiging aan de leden voorgelegd in de uitgestelde ALV na de zomer.
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Definitieve voorstellen ledenraadpleging
in verband met uitgestelde ALV
Geacht college en gemeenteraad,
In verband met de coronacrisis hebben wij de ALV van juni voorlopig uitgesteld tot medio
september. In het belang van de continuïteit van VNG-activiteiten en de financiering daarvan
hebben wij besloten om een ledenraadpleging te houden. Op 15 mei jl. hebben wij daartoe zes
voorstellen in concept aan u voorgelegd. Tot 5 juni jl. konden op deze voorstellen amendementen
worden ingediend. Er zijn drie amendementen ingediend op het contributievoorstel VNG voor 2021.
In deze ledenbrief gaan wij in op deze amendementen, leggen wij de definitieve voorstellen aan u
voor en geven wij u een toelichting op het verdere proces.
Alle informatie over deze ledenraadpleging vindt u hier terug:
https://vng.nl/artikelen/ledenraadpleging-in-verband-met-uitstel-alv-2020.
Voorstellen in deze ledenraadpleging
Vijf voorstellen ongewijzigd voorgelegd
De vijf voorstellen waarop geen amendementen zijn ingediend worden ongewijzigd aan u
voorgelegd. Dit betreft de volgende voorstellen:
- Invulling van vacatures in VNG-bestuur en commissie
- Vaststelling Financieel Jaarverslag 2019 (inclusief GGU) en dechargeverlening bestuur
- GGU-voorstellen: Kadernota, jaarlijkse bijdrage 2012 en verruiming GGU met activiteiten
handhaving & naleving
- Resolutie “Norm voor Opdrachtgeverschap"
- Voorstel “Onderkant arbeidsmarkt” (als follow-up eerdere resolutie).
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Het contributievoorstel VNG 2021
Ingediende amendementen
Op het contributievoorstel zijn amendementen ontvangen van Barendrecht, Drechterland c.s. en
Horst a/d Maas c.s. De drie amendementen zijn van gelijke strekking en pleiten alle voor beperking
van de door het bestuur voorgestelde contributiestijging van 3,9% tot een stijging van 2,9%.
Daarmee blijft voor de VNG de loon- en prijscompensatie behouden, maar vervalt de opslag van
1% voor de ingroei naar de dekking van de kernorganisatie van het VNG bureau uit contributieinkomsten. De amendementen zijn met name gebaseerd op de slechte financiële situatie waarin
gemeenten verkeren door de eerdere bezuinigingen en de gevolgen van de huidige
Coronamaatregelen.
Reactie bestuur op amendementen
Wij delen de financiële zorgen van de indienende gemeenten en ervaren ook zelf de gevolgen van
eerdere bezuinigingen en de Coronacrisis. De VNG heeft de middelen uit het contributievoorstel
echter hard nodig om zich juist in Coronatijd extra in te zetten in de belangenbehartiging en voor
producten en dienstverlening voor de leden. Die belangenbehartiging is nadrukkelijk gericht op het
verkrijgen van betere financiële randvoorwaarden voor gemeenten, zowel in het licht van de
eerdere bezuinigingen als van de gevolgen van de Coronacrisis. Het contributievoorstel is
bovendien gebaseerd op meerjarige afspraken, waarmee de ALV in juni 2018 met een meerderheid
van 96% heeft ingestemd. Gelet hierop nemen wij de amendementen op het contributievoorstel niet
over en handhaven wij ons eerdere voorstel.
Stemming over contributievoorstel VNG 2021
Het niet overnemen van de amendementen op het contributievoorstel, betekent dat wij u in deze
ledenraadpleging bij stemming 3. “VNG contributievoorstel 2021” de volgende opties voorleggen:
a. het contributievoorstel van het bestuur (stijging 3,9%)
b. het geamendeerde contributievoorstel (2,9%)
c. een tegenstem
d. een onthouding van stemmen.
Proces
Stemmen, bekendmaking uitslag en bekrachtiging
Het gaat in deze ledenraadpleging om een gewogen stemming, zoals die ook geldt voor
ledenvergaderingen. De gemeenten kunnen stemmen tot en met vrijdag 26 juni a.s.
In de week van 29 juni a.s. zal het VNG bestuur de uitslag van de ledenraadpleging bekend maken.
De uitslag van de ledenraadpleging wordt ter bekrachtiging aan de leden voorgelegd in de
uitgestelde ALV na de zomer.
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Toezending stemformulier aan gemeentesecretaris
Het stemformulier wordt vandaag toegezonden aan alle gemeentesecretarissen.
Wij danken u bij voorbaat voor uw reactie.

Met vriendelijke groet,
Vereniging van Nederlandse Gemeenten

mr J.H.C. van Zanen
voorzitter
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-Petra Bergsma
Financieel advies
14 0180
4 juni 2020

Geachte dames en heren,
In navolging van uw brief van 15 mei inzake de ledenraadpleging dienen wij hierbij een amendement in
op agendapunt 3, ‘vaststelling contributievoorstel 2021’.
Indienende gemeente:
Barendrecht
Ondersteunende gemeenten:
Vanwege korte voorbereidingstijd: geen
Contributie 2021:
De contributie stijgt op basis van twee componenten:
1. Compensatie voor de loon- en prijsontwikkeling op basis van CPB-indexcijfers. Deze komt voor
2021 uit op 2,9%.
2. 1,0% voor de groei naar volledige dekking van de kosten van de kernorganisatie vanuit de
contributie.
Op basis van deze 2 componenten stelt u voor de contributie met 3,9% te verhogen.
Wijzigen in:
De contributie over 2021 te verhogen met 2,9%.
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Toelichting:
In 2018 is besloten de loon- en prijsontwikkeling als grondslag voor de contributie te hanteren, en
daarnaast een extra contributieverhoging van 1% per jaar door te voeren, om het begrotingstekort in te
lopen. Voor 2019 heeft dat geleid tot een verhoging van de contributie met 4,2 %, in 2020 tot een
verhoging van 3,2%.
Echter, de financiële situatie is bij de meeste gemeenten, onder andere door de grote tekorten binnen het
sociale domein, dusdanig dat er bezuinigd moet worden. Dat geldt ook voor onze gemeente. Daarom is
het noodzakelijk dat de VNG nog kritischer kijkt naar de kosten én dat de contributie in 2021 slechts zal
stijgen met 2,9%, wat gelijk staat met de stijging van de lonen en prijzen.
Tenslotte delen wij nog graag mee dat wij alle gemeenschappelijke regelingen, waar onze gemeente aan
deelneemt, om matiging hebben gevraagd. Het verzoek aan de VNG staat dus niet op zichzelf, en is
helaas noodzakelijk.
Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders van Barendrecht,
de secretaris,

de burgemeester,

G.J. Bravenboer

drs. J. van Belzen

VNG Ledenraadpleging

Amendement bij agendapunt 3 “Contributievoorstel VNG voor 2021”

Onderstaand amendement wordt ingediend door de gemeenten Drechterland, Enkhuizen,
Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec

Voorstel VNG bestuur:
In te stemmen met een contributieverhoging met 3,9% conform de uitgangspunten voor de
meerjarige ontwikkeling van de contributie waarmee de ALV in 2018 heeft ingestemd.

Te wijzigen in:
In te stemmen met een contributieverhoging met 2,9%.

Toelichting:
Wij realiseren ons dat de ALV in 2018 heeft ingestemd met de meerjarige ontwikkeling van de
contributie. Hierbij werd besloten om de loon- en prijsontwikkeling als grondslag voor de
contributieheffing te hanteren en een extra contributieverhoging van 1% per jaar in te zetten om
evenwicht in de begroting te bereiken.
Voor 2021 heeft dat geleid tot het voorstel van het VNG-bestuur om de contributie te verhogen met
3,9%, waaronder een compensatie voor de loon- en prijsontwikkeling op basis van CPBindexcijfers met 2,9%.
Echter: de financiële situatie is bij de meeste gemeenten niet bepaald rooskleurig. Daarom is het
gewenst dat ook de VNG-werkorganisatie kritisch kijkt naar de ontwikkeling van de kosten. Met het
oog hierop wordt het amendement ingediend om de (extra) stijging van de contributie met 1%
achterwege te laten.

Michiel Pijl,
Eduard van Zuijlen,
Jan Franx,
Frank Streng,
GertJan Nijpels,
Ronald Wortelboer,

burgemeester van de gemeente Drechterland;
burgemeester van de gemeente Enkhuizen;
burgemeester van de gemeente Koggenland;
burgemeester van de gemeente Medemblik;
burgemeester van de gemeente Opmeer;
burgemeester van de gemeente Stede Broec.
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VNG jaarcongres 2020
Ledenraadpleging
Amendement voor agendapunt 3, Contributievoorstel 2021

Onderstaand amendement wordt ingediend door de gemeente Horst aan de Maas
Voorstel VNG bestuur
Contributie 2021
In te stemmen met een contributieverhoging met 3,9% conform de uitgangspunten voor de meerjarige
ontwikkeling van de contributie waarmee de ALV in 2018 heeft ingestemd.
Wijzigen in:
In te stemmen met een contributieverhoging met 2,9%, ten behoeve van de dekking van de loon- en
prijsindexatie.

Toelichting:
Betreft groeimodel om de basis activiteiten van de VNG te kunnen dekken uit de structurele inkomsten. In 2018
afgesproken dat de Contributie in de komende jaren met 1% extra stijgt en de VNG hun eigen vermogen (deels)
afbouwt. In de jaarrekening 2019 is deze afspraak en de naleving ervan duidelijk zichtbaar. De vraag is of je in
deze tijd van Coronacrisis aan deze gemaakte afspraken moet vasthouden of moet heroverwegen en mogelijk
herzien?
Opbouw 3,9% -> 1% afgesproken opbouw + 2,9% indexering. Dit is niet voldoende en daarom legt de VNG zich
een taakstelling op van € 300.000 per jaar gedurende de ingroei periode.
Wij stemmen niet zonder meer in met de voorgestelde verhoging van de contributie.
Wij vragen de vergadering eerst de principiële vraag te beantwoorden of de gemaakte afspraken uit het
(recente) verleden nog wenselijk zijn in de tegenwoordige tijd van de Coronacrisis?
Of mag van de VNG, net als van gemeenten en andere instellingen en instanties, meer stretch en creativiteit
worden verwacht en moet (een deel van) deze 3,9% binnen de eigen organisatie worden gevonden? Waarom
worden daar niet eenmalig de resultaten uit de effectenportefeuille voor ingezet, die buiten de begroting worden
gehouden en structureel op minimaal 4% worden ingeschat (aldus de jaarrekening 2019).
Daarom is het noodzakelijk dat ook de VNG-werkorganisatie kritisch kijkt naar de ontwikkeling van de kosten en
er geen (extra) stijging van de contributie is in 2021.

Namens de gemeente Horst aan de Maas, R. Palmen, burgemeester Horst aan de Maas
Namens de gemeente Hilvarenbeek, E. Weys, burgemeester Hilvarenbeek

Bezoekadres: Wilhelminaplein 6, Horst

Postbus 6005 / 5960 AA Horst

T 077 - 477 97 77

F 077 - 477 97 50

