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Samenvatting
In de A L V van 8 juni jl. riep de raad van de gemeente Rotterdam de ledenvergadering in een motie
op om de uitgebrachte stemmen over het voorliggende Bestuursakkoord openbaar te maken (zie
bijlage). Het bestuur van de V N G kondigde aan dat het na de zomer zijn standpunt zou bepalen.
Het bestuur heeft geconcludeerd dat de voordelen van openbaarmaking van het stemgedrag van
individuele gemeenten niet opwegen tegen de nadelen. Het bestuur heeft daarop besloten geen
voorstellen voor te bereiden inzake de openbaarmaking van uitgebrachte stemmen.
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Geacht college en gemeenteraad,
In de A L V van 8 juni jl. riep de raad van de gemeente Rotterdam de ledenvergadering in een motie
op om de uitgebrachte stemmen over het voorliggende Bestuursakkoord openbaar te maken (zie
bijlage). De voordelen van openbaarmaking van stemmen zijn volgens de motie, dat raadsleden
en burgers inzage krijgen in de stemmen van hun vertegenwoordiging en dat raadsleden in staat
worden gesteld hun controlerende taak uit te oefenen. Gelet op het Huishoudelijk Reglement van
de V N G , kon aan deze motie geen gehoor worden gegeven.
Het bestuur van de V N G kondigde aan dat het na de zomer zijn standpunt zou bepalen. Het
bestuur heeft geconcludeerd dat de voordelen van openbaarmaking van het stemgedrag van
individuele gemeenten niet opwegen tegen de nadelen.
Het bestuur acht het de verantwoordelijkheid van de gemeente zelf om verantwoording af te
leggen over het stemgedrag in de A L V . Vanzelfsprekend staat het gemeenten daarbij te allen tijde
vrij om hun (voorgenomen) stemgedrag naar buiten te brengen. Dat kan voorafgaand aan de A L V
via een motie of in de A L V zelf door een stemverklaring af te leggen. Ook kan een gemeente
ervoor kiezen de publiciteit te zoeken via de verschillende media. In de praktijk maken gemeenten
veelvuldig gebruik van deze mogelijkheden.

Het bestuur heeft besloten geen voorstellen voor te bereiden inzake de openbaarmaking van
uitgebrachte stemmen.

Hoogachtend,
Vereniging van Nederlandse Gemeenten

mr. R . J . J . M . Pans
voorzitter directieraad

Deze ledenbrief staat ook op www.vnq.nl onder brieven.
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M o t i e Openbare stemming V N G
De Gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 26 mei 2011, ter bespreking van het
Rotterdams standpunt over het Bestuursakkoord van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
(VNG) met het Rijk,
Constaterende dat
Op woensdag 8 juni de Aigemene Ledenvergadering van de V N G gehouden wordt;
Het Bestuursakkoord op deze vergadering in stemming zal worden gebracht;
In de Statuten van de V N G staat opgenomen dat stemming schriftelijk of elektronisch dient
te geschieden;
!n het Huishoudelijk Reglement van de V N G is opgenomen dat de uitgebrachte stemmen na
bekendmaking vernietigd moeten worden;
Overwegende dat
Het belang van dit bestuursakkoord bijzonder groot is, gezien de grote overheveling van
taken van het Rijk naar Gemeenten en de grote financiële consequenties;
Openbaarheid van stemming van belang is omdat er gestemd wordt middels een
vertegenwoordiger;
Gemeenteraadsleden en burgers geen inzage in de stem(men) van hun vertegenwoordig
hebben;
Gemeenteraadsleden in staat moeten zijn hun controlerende taak te kunnen uit oefenen;
Verzoekt het college
Een motie in te dienen op het VNG congres die verzoekt de uitslag van de stemming over het
Bestuursakkoord zodanig bekend te maken, zodat duidelijk is vast te stellen hoe de
verschillende vertegenwoordigers gestemd hebben.

En gaat over tot dc^orde van de dag.

