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Samenvatting 

Op woensdag 6 juni 2012 vindt in Den Haag de algemene ledenvergadering van de V N G plaats. 
Het gehele programma voor deze dag treft u aan in het programmaboekje dat u eerder is 
toegezonden. Bijgevoegd ontvangt u een overzicht van de stukken voor de algemene vergadering. 
De bijlagen bij de agenda inclusief de agenda zelf kunt u downloaden van het VNG-net via de 
volgende link: www.vnq.nl/iaarconqres. 

NB: Volgende week ontvangt u schriftelijk de volledige vergaderset samen met de 

presentiekaart voor de stemgerechtigde vertegenwoordiger van uw gemeente. 
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Neder landse Gemeen ten 

informatiecentrum tel. uw kenmerk bijlage(n) 

(070) 373 8393 

betreft ons kenmerk datum 

Algemene ledenvergadering BB/U201200677 9 mei 2012 
woensdag 6 juni 2012 

Geacht college en gemeenteraad, 

Op woensdag 6 juni 2012 vindt in Den Haag de algemene ledenvergadering van de V N G plaats. 
Het gehele programma voor deze dag treft u aan in het programmaboekje dat u eerder is 
toegezonden. Bijgevoegd ontvangt u een overzicht van de stukken voor de algemene vergadering. 
De bijlagen bij de agenda inclusief de agenda zelf kunt u downloaden van het VNG-net via de 
volgende link: www.vnq.nl/iaarconqres. 

Bij de agenda behoren de volgende bijlagen: 

Agenda algemene ledenvergadering woensdag 6 juni 2012 i 

Ontwerp-notulen van de algemene ledenvergadering van woensdag 8 juni 2011 !' 

Voorstel tot wijziging van het Huishoudelijk Reglement: openbaarheid stemmingen ALV i 

Jaarverslag 2011 (digitaal ontsloten via www.vnq.nl/iaarverslaq) t 

Jaarrekening 2011 van de V N G , bestaande uit: i 

o Financieel jaarverslag 2011 

o Accountantsverklaring 2011 

- Lokale agenda 2013 e 

Voorstel V N G en KING op basis van de evaluatie KING: "Samen sterk voor krachtige 

gemeenten" y 

Voordracht invulling vacatures in bestuur en beleidcommissies v 

Contributievoorstel voor 2013 t 

Presentiekaart (alleen bij schriftelijke vergaderset voor college) in

volgende week ontvangt u schriftelijk de volledige vergaderset samen met de presentiekaart voor 

de stemgerechtigde vertegenwoordiger van uw gemeente. Wanneer u uw stemkaart ophaalt, 

wordt aan u ook het recent verschenen boek Breekbare dagen overhandigd. Het Nationaal Comité 

4 en 5 mei biedt elke gemeente een exemplaar aan als dank voor de grote inzet voor en 

betrokkenheid bij 4 en 5 mei. Deze uitgave van de C P N B en het Nationaal Comité 4 en 5 mei gaat 

over ruim 65 jaar herdenken en vieren in Nederland. 



Tegen inlevering van de presentiekaart bij de ingang van de zaal door diegene die de gemeente 
vertegenwoordigt, ontvangt de vertegenwoordiger een elektronische stemkaart. De presentiekaart 
wordt eenmalig toegezonden aan het college en zonder inlevering van deze kaart kan de 
gemeente/het gewest niet aan de stemmingen deelnemen. Op basis van de ingeleverde 
presentiekaarten zal de presentielijst bij de notulen worden gemaakt. 

Het jaarverslag 2 0 1 1 wordt gelet op het groot aantal pagina's niet in papieren vorm uitgebracht, 
maar digitaal ontsloten via de website www.vnq.nl/iaarverslaq. 

Statutair is het mogelijk amendementen in te dienen op aanhangige voorstellen. Voor de 
benoemingen geldt de procedure zoals omschreven in artikel 6 van het Huishoudelijk Reglement. 
Op 2 5 april jl. bent u door het bestuur reeds per ledenbrief geïnformeerd over de voordracht van 
de adviescommissie voor vacatures in het bestuur en een aantal beleidscommissies. Uiterlijk op 
woensdag 2 3 mei 2 0 1 2 informeert het bestuur u voorts over eventuele tegenkandidaten voor deze 
vacatures. De mogelijkheid tot het indienen van tegenkandidaten eindigt op woensdag 1 6 mei 
2 0 1 2 . 

Amendementen kunnen tot uiterlijk negen werkdagen voorafgaand aan de algemene vergadering 
worden ingediend. Dat betekent dat amendementen uiterlijk woensdag 2 3 mei a.s., 1 0 . 0 0 uur, bij 
het bureau van de Vereniging moeten zijn ingediend (schriftelijk of via e-mail 
bestuursbureau@vnq.nl). Vervolgens zullen wij de leden op de hoogte stellen van de ingediende 
amendementen en de preadviezen van het bestuur daarbij, zodat zij op basis daarvan de 
standpuntbepaling binnen de gemeente kunnen voorbereiden. 

Hoogachtend, 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

0 
v 

CAAA 

Mevrouw A. Jorritsma-Lebbink 
Voorzitter 

Deze ledenbrief staat ook op www.vnq.nl onder brieven 

onderwerp Algemene ledenvergadering 8 juni 2 0 1 1 datum 0 9 mei 2 0 1 1 0 2 / 0 2 



AGENDA Algemene Ledenvergadering woensdag 6 juni 2012 

Voor de algemene vergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) 
woensdag 6 juni 2012, van 13.15 - 14.25 uur, te Den Haag 

Huishoudelijke zaken 

01. Opening 

De voorzitter opent de algemene ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten. 

02. Benoeming van de commissie tot het nazien van de notulen van de algemene 
ledenvergadering van 6 juni 2012 

Ter vergadering doet het bestuur de algemene vergadering een voorstel voor de invulling van de 
notulencommissie. 

03. Wijziging Huishoudelijk Reglement: openbaarheid stemmingen ALV 

Het bestuur legt u een voorstel voor tot wijziging van het Huishoudelijk Reglement. Het voorstel 
strekt tot openbaarmaking van door de leden in de ALV uitgebrachte stemmen. 

04. Vaststelling notulen van de algemene vergadering van 8 juni 2011 

Overeenkomstig artikel 4 van het huishoudelijk reglement zijn de notulen in handen gesteld van de 
commissie tot het nazien van de notulen. 

De commissie werd gevormd door: 

1 De heer De Wit, wethouder van de gemeente Leiden 
2 De heer Van Eek, raadslid in de gemeente Hulst 

3 Mevrouw Pijnenburg-Adriaensen, burgemeester van de gemeente Heerde 

De commissieleden hebben verklaard dat de notulen een getrouw beeld geven van hetgeen tijdens 
de algemene vergadering is besproken en besloten. 

Het bestuur stelt de algemene ledenvergadering voor de notulen goed te keuren. 



05. Mededelingen 

Gemeenten en gewesten 

Per 1 januari 2012 telde Nederland 415 gemeenten, in 2011 bedroeg dit aantal 418. 

De volgende herindelingen hebben op 1 januari 2012 plaatsgevonden: 

Noord-Holland 

De gemeenten Wieringen, Wieringermeer, Anna Paulowna en Niedorp zijn samengevoegd tot de 
gemeente Hollands Kroon. 

Per 1 januari 2012 telt de Vereniging 20 gewesten, in 2011 bedroeg dit aantal 21. 

Toekomst opzet VNG-jaarcongressen 

De afgelopen periode is er ophef ontstaan rondom de kosten van dit V N G jubileumcongres. Dit is 
voor het VNG-bestuur reden geweest om een verkennende commissie in te stellen die voor de 
komende VNG-jaarcongressen, met name die in 2013 en 2014, verschillende mogelijke 
congresmodellen en de daarbij behorende financiële consequenties in kaart brengt. Zij zal dit doen 
met nauwe betrokkenheid van de leden. Deze commissie wordt op de ALV gepresenteerd en zal 
tijdens de BALV in het najaar haar bevindingen en aanbevelingen presenteren. 

Voorbereidingen verkiezingen en formatie 

Nu de landelijke politiek zich na de val van het kabinet opmaakt voor de verkiezingen van 
12 september a.s. en de daaropvolgende formatie van een nieuw kabinet, acteert de V N G om de 
visie en belangen van de gemeenten naar voren te brengen. Ter vergadering wordt u nader 
geïnformeerd over de stand van zaken van dit proces. 

Verenigingszaken 

06. Jaarstukken Vereniging 

a. Jaarstukken VNG over 2011 

Het Jaarverslag 2011 is op 16 februari 2012 door het bestuur vastgesteld en wordt ter kennisneming 
aan u voorgelegd. Gelet op het groot aantal pagina's wordt het jaarverslag van de V N G niet in 
papieren vorm uitqebracht, maar diqitaal ontsloten via de website www.vnq.nl/iaarverslaq. 

Het bestuur legt de Jaarrekening 2011, bestaande uit het Financieel Jaarverslag 2011 en de 
Accountantsverklaring 2011, ter vaststelling aan de algemene vergadering voor. De ondertekende 
verslagen liggen vanaf heden ter inzage bij het Bestuursbureau van de Vereniging. Ook kunt u de 
verslagen tijdens de algemene vergadering inzien bij de ingang van de zaal. 

b. Dechargeverlening 

De algemene vergadering wordt verzocht na vaststelling van de jaarrekening 2011 het bestuur 
decharge te verlenen. 
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07. Strategisch Traject 'Sterke VNG, krachtige gemeenten' 

a. Lokale agenda 2013 

Op basis van de inbreng van de leden zijn tien mogelijke thema's voor de Lokale Agenda 2013 
geformuleerd. Ter vergadering wordt een peiling gehouden, waarin u kunt aangeven wat voor u de 
vijf belangrijkste thema's zijn. 

b. Voorstel VNG en KING op basis van de evaluatie KING: 
"Samen sterk voor krachtige gemeenten" 

De Algemene Ledenvergadering V N G heeft op 10 juni 2009 besloten tot de oprichting van het 
Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING). Bij dit besluit heeft de Algemene 
Ledenvergadering tevens besloten dat na drie jaar een formele evaluatie dient te worden 
uitgevoerd. Aan deze besluitvorming is met deze nota, inclusief bijlage, invulling gegeven. De 
evaluatie is mede middels een onderzoek onder de leden uitgevoerd door een onafhankelijk bureau 
welke niet bij de oprichting van KING betrokken is geweest, namelijk Berenschot Groep B.V. Het 
evaluatieproces is begeleid door enkele leden van het VNG-bestuur en de Raad van Toezicht van 
KING. 

Gezien de resultaten van de evaluatie KING en de behoefte om de uitvoeringskracht van 
gemeenten op gebundelde wijze te versterken wordt de leden voorgesteld in te stemmen met de 
voorstellen zoals verwoord in het stuk Evaluatie KING: "Samen sterk voor krachtige gemeenten". 

08. Invulling vacatures in bestuur en beleidscommissies 

Wij verzoeken de algemene ledenvergadering om uit de kandidaten in de enkelvoudige voordracht 
van de adviescommissie en eventuele tegenkandidaten de leden te benoemen in een aantal 
tussentijdse vacatures in bestuur, vaste beleidscommissies en College voor Arbeidszaken. 

09. Vaststelling contributie 2013 

Contributienota 

Bijgevoegd treft u aan het contributievoorstel voor het jaar 2013. Het bestuur stelt de algemene 
ledenvergadering voor het contributievoorstel goed te keuren. 

Overige zaken 

10. Rondvraag / WVTTK 

Vertegenwoordigers van de leden die van de rondvraag gebruik wensen te maken, worden verzocht 
van die vraaq uiterlijk woensdaq 30 mei 2012 a.s., 10.00 uur, schriftelijk mededelinq te doen aan 
de directieraad van de Vereniging op Vereniging van Nederlandse Gemeenten, postbus 30435, 
2500 GK Den Haaq of via e-mail op bestuursbureau@vnq.nl. 

l i . Sluiting 
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Mogelijkheid tot indiening amendementen 

Statutair is het mogelijk amendementen in te dienen op aanhangige voorstellen. Op het voorstel bij 
agendapunt 09. (Invulling vacatures in bestuur en beleidscommissies) kunnen geen amendementen worden 
ingediend. Voor de benoemingen geldt de procedure zoals omschreven in artikel 6 van het Huishoudelijk 
Reglement. Op 25 april jl. bent u door het bestuur reeds per ledenbrief geïnformeerd over de voordracht van 
de adviescommissie voor vacatures in het bestuur en een aantal beleidscommissies. Uiterlijk op 23 mei 2012 
informeert het bestuur u voorts over eventuele tegenkandidaten voor deze vacatures, De mogelijkheid tot het 
indienen van tegenkandidaten eindigt op 16 mei 2012. 

Amendementen kunnen tot uiterlijk negen werkdagen voorafgaand aan de algemene vergadering worden 
ingediend. Dat betekent dat amendementen uiterlijk donderdag 24 mei a.s., 10.00 uur, bij het bureau van de 
Vereniging moeten zijn ingediend (schriftelijk of via e-mail bestuursbureau@vng.nl). Vervolgens zullen wij de 
leden op de hoogte stellen van de ingediende amendementen en de preadviezen van het bestuur daarbij, 
zodat zij op basis daarvan de standpuntbepaling binnen de gemeente kunnen voorbereiden. 

Aantal stemmen per gemeente en gewest 
In artikel 10 van de Statuten van de V N G worden regels gesteld voor het uitbrengen van de stemmen door 
een lid van de vereniging en voor het aantal stemmen dat door een lid van de vereniging kan worden 
uitgebracht. De volledige tekst luidt als volgt: 

Artikel 10 Stemmen 

1. De stemmen van een lid worden ter algemene vergadering uitgebracht door de vertegenwoordiger van dat 
lid, bedoeld in artikel 9, lid 1. (red.: burgemeester, wethouder, secretaris, griffier en raadslid) 2. Elke 
gemeente die lid is van de Vereniging, brengt door tussenkomst van haar vertegenwoordiger zoveel stemmen 
uit als het aantal veelvouden van éénduizend (1.000) inwoners dat de bevolking van de door haar 
gerepresenteerde gemeente telt, met dien verstande dat zij ten minste één en ten hoogste vijfenzeventig (75) 
stemmen uitbrengt. 3. Elk gewest dat lid is van de Vereniging brengt door tussenkomst van zijn 
vertegenwoordiger zoveel stemmen uit als het aantal veelvouden van tienduizend (10.000) inwoners dat de 
bevoiking van het door hem gerepresenteerde gewest telt, met dien verstande dat hij ten minste één en ten 
hoogste vijfenzeventig (75) stemmen uitbrengt. 4. Maatstaf voor het aantal stemmen van een gemeente of 
gewest is het aantal inwoners dat de gemeente, onderscheidenlijk het gewest, telde op één januari van het 
voorafgaande jaar volgens de door het Centraal Bureau voor de Statistiek openbaar gemaakte 
bevolkingscijfers. 

Het bestuur, 

0 (SI r 

A. Jorritsma-Lebbink L. Wagenaar-Kroon, 

secretaris voorzitter 
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Notulen van de algemene ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 

aangevangen op woensdag 8 juni 2011, DRU-industriepark te Ulft. 

Aanwezig zijn het bestuur - met mevrouw A. Jorritsma-Lebbink (burgemeester van Almere) als 

voorzitter, tevens voorzitter van de vergadering - en de directieraad van de Vereniging, alsmede, 

blijkens de ingeleverde presentiekaarten, 

a. vertegenwoordigers van de volgende gemeenten, leden van de Vereniging: 

Aa en Hunze Best Den Haag 
Aalsmeer Beuningen Den Helder 

Aalten Beverwijk Deurne 

Achtkarspelen Binnenmaas Deventer 

Alblasserdam Bladel Diemen 

Albrandswaard Blaricum Dinkelland 
Alkmaar Bloemendaal Dirksland 

Almelo Boarnsterhim Doesburg 

Almere Bodegraven Reeuwijk Doetinchem 

Alphen aan den Rijn Boekei Dongen 

Alphen-Chaam Borger-Odoorn Dongeradeel 

Ameland Borne Dordrecht 

Amersfoort Boskoop Drechterland 

Amstelveen Boxmeer Drimmelen 

Amsterdam Boxtel - Dronten 

Anna Paulowna Breda Druten 

Apeldoorn Brielle : Duiven 

Appingedam Bronckhorst Echt-Susteren 

Arnhem Brummen Edam-Volendam 

Assen Brünssum Ede 

Asten Bunnik Eemnes 

Baarle-Nassau Bunschoten Eemsmond 

Baarn Buren Eersel 

Barendrecht Bussum Eijsden-Margraten 

Barneveld Capelle aan den IJssel Eindhoven 

Bedum Castricum Elburg 

Beek Coevorden Emmen 

Beemster Cranendonck Enkhuizen 
Beesel Cuijk Enschede 

Bellingwedde Culemborg Epe 

Bergambacht Dalfsen Ermelo 

Bergeijk Dantumadeel Etten-Leur 

Bergen (L) De Bilt Ferwerderadiel 

Bergen (NH) De Marne Franekeradeel 

Bergen op Zoom De Ronde Venen Gaasterlan-Sleat 

Berkeiland De Wolden Geertruidenberg 

Bernheze Delft Geldermalsen 

Bernisse Delfzijl Geldrop-Mierlo 
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Gemert-Bakel Hilvarenbeek Loppersum 

Gennep Hilversum Losser 

Giessenlanden Hof van Twente Maasdriel 

Gilze en Rijen Hoogeveen Maasgouw 

Goedereede Hoogezand-Sappemeer Maassluis 

Goes Hoorn Maastricht 

Goirle Horst aan de Maas Marum 

Gorinchem Houten Medemblik 

Gouda Huizen Meerssen 

Graafstroom Hulst Menaldumadeel 

Grave IJsselstein Menterwolde 

G roesbeek Kaag&Braassem Meppel 

Groningen Kampen Middelburg 

Grootegast Kapelle Middelharnis 

Gulpen-Wittem Katwijk Midden-Delfland 

Haaksbergen Kerkrade Midden-Drenthe 

Haaren Koggenland Millingen aan de Rijn 

Haarlem Kollumerland c a . Moerdijk 

Haarlemmerliede en Korendijk Montferiand 

Spaarnwoude Krimpen aan den IJssel Montfoort 

Haarlemmermeer Laarbeek Mook en Middelaar 

Halderberge Landerd Muiden 

Hardenberg Landgraaf Naarden 

Harderwijk Landsmeer Neder-Betuwe 

Hardinxveld-Giessendam Langedijk Nederlek 

Haren Lansingerland Nederweert 

Harenkarspei Laren Neerijnen 

Harlingen Leek Niedorp 

Hattem Leerdam Nieuwegein 

Heemskerk Leeuwarden Nieuwkoop 

Heemstede Leeuwarderadeel Nieuw-Lekkerland 

Heerde Leiden N ij kerk 

Heerenveen Leiderdorp Nijmegen 

Heerlen Leidschendam-Voorburg Noordenveld 

Heeze-Leende Lelystad Noordoostpolder 

Heiloo Lemsterland Noordwijk 

Hellendoorn Leudal Noordwijkerhout 

Hellevoetsluis Leusden Nuenen c a . 

Helmond Liesveld Nunspeet 

Hendrik Ido Ambacht Lingewaal Nuth 

Hengelo (OV) Lingewaard Oegstgeest 

Hertogenbosch's Lisse Oirschot 

Het Bildt Littenseradiel Oisterwijk 

Heumen Lochem Oldambacht 

Heusden Loon op Zand Oldebroek 

Hillegom Lopik 
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Oldenzaal Schijndel Valkenburg aan de Geul 

Gïst-Wijhe Schinnen Valkenswaard 

Ommen Schoonhoven Veendam 

Onderbanken Schouwen-Duiveland Veenendaal 

Oosterhout Simpelveld Veere 

Oostflakkee Sint Anthonis Veghel 

Oost-Gelre Sint-Michielsgestel Veldhoven 

Ooststellingwerf Sint-Oedenrode Velsen 

Oostzaan Sittard-Geleen Venlo 

Opmeer Skarsterlan Ven ray 

Opsterland Sliedrecht Vianen 

Oss Slochteren Vlaardingen 

Oud-Beijerland Sluis Vlagtwedde 

Oude Ijsselstreek Smallingerland Vlieland 

Ouder-Amstel Soest Vlissingen 

Ouderkerk Someren Vlist 

Oudewater Son en Breugel Voerendaal 

Overbetuwe Spijkenisse Voorschoten 

Papendrecht Stadskanaal Voorst 

Peel en Maas Staphorst Vught 

Pekela Stede Broec Waalre 

Pijnacker-Nootdorp Steenbergen Waalwijk 

Purmerend Steenwijkerland Waddinxveen 

Putten Stein Wageningen 

Raalte Stichtse Vecht Wassenaar 

Reimerswaai Strijen Waterland 

Renkum Südwest Fryslan Weert 

Renswoude Ten Boer Werkendam 

Reusel-De Mierden Terneuzen West Maas en Waal 

Rheden Terschelling Westerveld 

Rhonen Texel Westervoort 

Ridderkerk Teylingen Westland 

Rijn waarden Tholen Weststellingwerf 

Rijnwoude Tiel Westvoorne 

Rijssen-Holten Tilburg Wierden 

Rijswijk Tubbergen Wieringen 

Roerdalen Twenterand Wieringermeer 

Roermond Tynaarlo Wijchen 

Roosendaal Tytsjerksteradiel Wijdemeren 

Rotterdam Ubbergen Wijk bij Duurstede 

Rozendaal Uden Winsum 

Rucphen Uitgeest Winterswijk 

Schagen Uithoorn Woensdrecht 

Schermer Utrecht Woerden 

Scherpenzeel Utrechtse Heuvelrug Wormerland 

Schiedam Vaals 
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Woudenberg 

Woudrichem 
Zeewolde 

Zeist 
Zuidpias 
Zundert 

Zaanstad Zevenaar Zutphen 
Zwartewaterland Zaltbommel Zijpe 

Zoetermeer zandvoort Zwijndrecht 

Zwolle Zederik Zoeterwoude 
Zeevang Zuidhorn 

b. vertegenwoordigers van de volgende gewesten: 

Gewest Gooi en Vechtstreek 
Parkstad Limburg 
Regio Achterhoek 
Regio Zuid-Holland Zuid 

De voorzitter heet de aanwezigen van harte welkom op het DRU-industriepark te Ulft. Ze dankt de 
Achterhoekse gemeenten voor de grootse gastvrijheid welke de deelnemers aan het congres 
hebben mogen ontvangen. Tevens verwelkomt ze de gezaghebbers van Saba en Bonaire, de 
vertegenwoordigers van St. Eustatius, ere-voorzitters de heren Drijber en Havermans, waarnemend 
voorzitter van het Interprovinciaal Overleg de heer Rietkerk en de voorzitter van de Unie van 
Waterschappen de heer Glas. 

Huishoudelijke zaken 

AGENDAPUNT 1 

Opening 

De voorzitter opent de de algemene ledenvergadering van woensdag 8 juni 2011 op het D R U -
industriepark te Ulft. 

Stemprocedure 

Bij de stemming over de notulen van de buitengewone ledenvergadering van 12 november 2010, 
de jaarstukken V N G over 2010 en de benoeming van de commissie tot het nazien van de notulen 
van de algemene ledenvergadering van 8 juni 2011 wordt bij handopsteken gestemd. 

Bij de stemming over het contributievoorstel, het bestuursvoorstel voor het bestuursakkoord en de 
moties wordt conform artikel 11 van de Statuten electronisch gestemd. 

Ten behoeve van de agendapunten waarbij een gewogen, elektronische stemming plaatsvindt, 
wordt volgens de traditie een proefstemming gehouden. 

Aan de Algemene Ledenvergadering van de V N G wordt de volgende stelling voorgelegd: 
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"Een glas is eerder half vol dan half leeg." 

De voorzitter stelt na stemming vast dat de leden met meerderheid voor de stelling hebben 

gestemd, waarbij de stemverhouding als volgt is: 

- voor: 87,06% 
- tegen: 12,94% 

AGENDAPUNT 2 

Benoeming van de commissie tot het nazien van de notulen van de algemene 

ledenvergadering van 8 juni 2011 

Het bestuur stelt voor te benoemen tot leden van deze commissie: 

1 De heer De Wit, wethouder van de gemeente Leiden 
2 De heer Van Eek, raadslid in de gemeente Hulst 

3 Mevrouw Pijnenburg-Adriaensen, burgemeester van de gemeente Heerde 

De voorzitter stelt vast dat de leden hiermee instemmen. 

Om toe te zien op een juist verloop van de stemmingen is een commissie van stemopneming 
aangewezen. Mevrouw L. Vissers-Koopman, wethouder te Zaanstad, is bereid gevonden voor deze 
vergadering het voorzitterschap van de stemcommissie op zich te nemen. 

AGENDAPUNT 3 

Vaststelling notulen van de algemene vergadering van 12 november 2010 

De commissie tot het nazien van de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 12 november 
2010 bestaat uit: 

1 De heer Henrotte, raadslid in de gemeente Kaag en Braassem 
2 De heer Teuwen, wethouder van de gemeente Roerdalen 
3 De heer Hofman, gemeentesecretaris van de gemeente Leek 

De commissieleden hebben verklaard dat de notulen een getrouw beeld geven van hetgeen tijdens 
de algemene vergadering is besproken en besloten. 

Het bestuur stelt voor de notulen goed te keuren. 

De voorzitter stelt vast dat de leden hiermee instemmen. 
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AGENDAPUNT 4 

Mededelingen 

Per 1 januari 2011 telde Nederland 418 gemeenten, in 2010 bedroeg dit aantal 430. 

De volgende herindelingen hebben op 1 januari 2011 plaatsgevonden: 

Provincie Friesland 

De gemeenten Bolsward, Nijefurd, Sneek, Wünseradiel en Wymbritseradiel zijn per 1 januari 2011 
samengevoegd tot één gemeente Südwest Fryslan. 

Provincie Limburg 

De gemeenten Eijsden en Margraten zijn per 1 januari 2011 samengevoegd tot één gemeente 
Eijsden-Margraten. 

Provincie Noord-Brabant 

De gemeenten Lith en Oss zijn per 1 januari 2011 samengevoegd tot één gemeente Oss . 

Provincie Noord-Holland 

De gemeenten Wervershoof, Andijk en Medemblik zijn per 1 januari 2011 samengevoegd tot één 
gemeente Medemblik. 

Provincie Utrecht 
o De Gemeenten Abcoude en De Ronde Venen zijn per 1 januari 2011 samengevoegd tot één 
gemeente De Ronde Venen; 

o De Gemeente Breukelen, Loenen en Maarssen zijn per 1 januari 2011 samengevoegd tot één 
gemeente Stichtse Vecht. 

Provincie Zuid-Holland 
De gemeenten Reeuwijk en Bodegraven zijn per 1 januari 2011 samengevoegd tot één gemeente 
Bodegraven-Reeuwijk. 

Per 1 januari 2011 telt de Vereniging 21 gewesten, in 2010 bedroeg dit aantal eveneens 21. 
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Gemeentelijke strategie en beleid 
AGENDAPUNT 5 

Bestuursakkoord 

Aan de algemene ledenvergadering wordt ter besluitvorming het onderhandelaarsakkoord 
voorgelegd zoals dat het Rijk, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal 
Overleg en de Unie van Waterschappen op 21 april jl. hebben gesloten. 

Gezien het feit dat het onderdeel decentralisatie 'werk' in het onderhandelaarsakkoord voorafgaand 
aan deze algemene ledenvergadering te veel vragen bij de gemeenten bleef oproepen betreffende 
de (financiële) uitvoerbaarheid ervan is het de opgave voor het Bestuur en de Algemene 
Ledenvergadering om het goede van het bestuursakkoord te behouden en tegelijkertijd 
mogelijkheden te blijven zoeken om voorstellen op het gebied van 'werk' te verbeteren. 

Ter vergadering doet het bestuur daarom het voorstel om met het oog op dit dilemma vast te stellen 
dat de leden het onderhandelaarsakkoord voor hun rekening kunnen nemen, maar dat dit niet het 
geval is voor het onderdeel 6.1 ('Werken naar vermogen'). De Wet werken naar vermogen zal 
daarmee vorm krijgen in het proces van wetgeving tussen kabinet en Staten-Generaal. Het 
onderwerp 'werk' komt voor de verantwoordelijkheid van het Rijk. Tussen de V N G en het kabinet 
wordt dus niet meer (her)onderhandeld over de wet Werken naar Vermogen in het kader van het 
bestuursakkoord. 

De voorzitter geeft aan dat tijdens eerdere algemene ledenvergaderingen is gebleken dat de 
combinatie van het voorzitterschap van de vergadering en de vertolking van het standpunt van het 
bestuur ingewikkeld ligt. Ter ondervanging hiervan is de heer Arno Brok - burgemeester van 
Dordrecht en lid van het bestuur - bereid gevonden de resterende agendapunten van deze 
algemene ledenvergadering als gespreksleider voor zijn rekening te nemen. 

De heer Brok betreedt het podium en neemt het gespreksleiderschap over van de voorzitter. 

De voorzitter geeft op verzoek van de heer Brok een terugblik op de totstandkoming van het 
onderhandelaarsakkoord, de ledenbijeenkomsten over het akkoord, de (financiële) uitvoerbaarheid 
van het onderdeel decentralisatie 'werk' en het voorstel van het bestuur aan de algemene 
ledenvergadering over het onderhandelaarsakkoord. 
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Insprekers 

Ten behoeve van een toelichting van de door hen ingediende moties geeft de heer Brok het woord 
aan een aantal insprekers. 

De heer Bruis, burgemeester van Venlo, namens de G32 

De leden van de VNG, in vergadering bijeen op 8 juni 2011 te Ulft, 

hebben kennisgenomen van: 

• het onderhandelaarsakkoord dat het bestuur van de VNG op 21 april jongstleden aan de 
leden heeft voorgelegd; 

• met daarin een aantal belangrijke afspraken die de dienstverlening aan burgers op het 
gebied van zorg, jeugd en werk kunnen verbeteren; 

• waarbij voorts positief is de invulling van de rol van de gemeente als eerste overheid 

constateren dat 

• het binnen de in het akkoord geformuleerde financiële en beleidsmatige randvoorwaarden 
bij de uitvoering van de beoogde Wet 'Werken naar Vermogen' vanaf 1-1-2013, waaronder 
de decentralisatie van de Wajong en de inperking van de sociale werkvoorziening, niet 
mogelijk is om de beoogde veranderingen te bewerkstelligen, waardoor mogelijk ook 
ernstige problemen te voorzien zijn bij gemeenten, i.e.: 

- onvoldoende manoeuvreerruimte om de bezuinigingen te realiseren; 

- aanzienlijke financiële risico's; 
- onvoldoende middelen voor de extra uitvoeringskosten; 
-onvoldoende zicht op cumulatie van effecten bij individuele huishoudens van deze en 
andere maatregelen 

nemen in overweging dat 

• een afwijzing van het gehele akkoord betekent dat de positieve elementen uit het akkoord 
voor gemeenten en burgers op losse schroeven komen te staan; 

• instemming met hei akkoord onvoldoende recht doet aan de grote zorg die bij de 
gemeenten bestaat over de Wet Werken naar Vermogen 

zijn van oordeel dat 

• in het licht van deze afweging tussen afwijzen en goedkeuren het bestuur van de VNG niet 

anders kon dan het akkoord tekenen, teneinde een aantal bereikte afspraken met het 

kabinet veilig te stellen en het aldus aan de leden voor te kunnen leggen; 

• de leden in kunnen stemmen met het Onderhandelaarsakkoord, met uitzondering van het 
uutti uvur Ut? VVVVIIV 



_ Q _ 

en dragen het bestuur op 

• het kabinet te melden dat de leden niet in kunnen stemmen met het onderdeel Werken naar 

Vermogen 

en gaat over tot de orde van de dag 

De heer Bruis complimenteert het bestuur met het bereikte resultaat inzake het bestuursakkoord. 

Hij constateert dat de leden grote moeite hebben met het onderdeel 'Werken naar vermogen'. Hij is 
in de veronderstelling dat dit onderdeel niet alleen een risico vormt voor de gemeenten en de 
Rijksoverheid, maar vooral ook voor de mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. 

Inzake het onderdeel 'Werken naar vermogen' spoort hij aan tot verdere onderhandelingen met het 
kabinet over dit onderdeel in plaats van de verdere afhandeling over te laten aan de discussie 
tussen parlement en het kabinet. 

De heer Cremers, burgemeester van Waddinxveen 

Motie Waddinxveen 

Het VNG congres, in vergadering bijeen op 8 juni 2011 te Ulft, 

Stelt vast 

• Dat het onderhandelaarsakkoord met het Rijk in de huidige financiële en politieke context 
een te prijzen prestatie is 

• Dat het beter is een akkoord te sluiten dan zonder verdere afspraken besluitvorming in Den 
Haag af te wachten 

• Dat het terecht is dat daarbij bij de decentralisatieoperaties wordt uitgegaan van de ambitie 
dat uitvoering in autonomie door de gemeenten tot een besparing kan leiden en daarover 
ook afspraken worden gemaakt 

• Dat daarbij wel gekeken dient te worden naar de wenselijkheid van de betreffende 
decentralisatie en de omvang van de besparing 

Overweegt 

• Dat er ten aanzien van de Wsw in het kader van de voorgenomen invoering van de Wet 

Werken naar Vermogen door het kabinet een reductie van de doelgroep wordt voorzien van 

90.000 naar 30.000 door de invoering van het concept beschut werken 

• Dat deze reductie beleidsmatig door de VNG niet wordt herkend als realistisch en niet te 

verifiëren valt door onafhankelijke bronnen 
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• Dat de risico's voor deze operatie zowel voor de effecten op andere elementen van het 

arbeidsmarkt - inkomen en reïntegratie- als voor de toekomst van de sociale werkplaatsen 

niet of onvoldoende in kaart zijn gebracht 

• Dat de financiële risico's structureel bij de gemeenten komen te liggen 

• Dat de omvang van het herstructureringsfonds onvoldoende is om dit risico af te dekken en 

bovendien incidenteel van aard 

Spreekt uit: 

1. Dat de spanning tussen wenselijkheid en het risico waarmee de invoering van de 

decentralisatie inzake de Wsw gepaard gaat te groot is om er verantwoordelijkheid voor te 

willen en te kunnen dragen 

2. Zonder verdergaande financiële afspraken hieraan geen instemming kan worden verleend 

En verzoekt het bestuur het bestuursakkoord af te sluiten zonder het gedeelte over de wsw en over 

de wsw operatie de onderhandelingen met het kabinet te hervatten. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

De heer Cremers geeft aan zich te kunnen aansluiten bij de woorden van de heer Bruis inzake zijn 

waardering voor het bestuur om te komen tot een eensluitende besluitvorming. In die zin heeft het 

bestuur naar zijn mening goed de stemming onder de leden ingeschat. 

Over de in de media gemaakte opmerking van de minister van Binnenlandse Zaken dat wanneer 
de algemene ledenvergadering niet instemt met alle onderdelen van het bestuursakkoord een 
sabotage zou worden gepleegd in de bestuurlijke verhoudingen zoals we die in Nederland kennen, 
geeft de heer Cremers aan dat het kabinet in feite de boodschap verkondigt dat het niet uitmaakt 
wat de leden van de V N G doen en daarmee de vaststelling van het akkoord evenmin van enige 
waarde is. De heer Cremers verzet zich tegen deze weergave en ziet zich hierin gesteund door de 
toelichting van de voorzitter. 

De heer Cremers geeft tevens aan dat de aandacht inzake het onderdeel 'Werken naar vermogen' 
en de sociale werkplaatsen zijn inziens hoofdzakelijk is gegaan naar de financiering ervan. In 
aanvulling hierop is hij van mening dat ook aandacht dient te worden geschonken aan de 
financieren van de monitoring van in hoeverre de door het kabinet gewenste reductie van het aantal 
m © n s Ö n In C I G socisls wsrk n ! s3 . tsGn vsn 90 000 n33.r 30 000 rGslissorbcici*" is 
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De heer Smits, burgemeester van Oldambt 

Motie Oldambt 

De ALV van de VNG, in vergadering bijeen 

Overwegende 

Dat gemeenten in 2010 een budget van bijna €4,0 miljard van het rijk ontvingen voor de 
uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening en voor re-integratie van werkzoekenden 
(Werkdeel Participa tiebudget); 

Dat het kabinet inmiddels van mening is dat een budget van €2,6 miljard toereikend is voor 
sociale werkvoorziening en re-integratie (brief aan de Tweede Kamer van 27 mei 2011); 
Dat hierdoor zelfs meer wordt bezuinigd op de sociale werkvoorziening en op re-integratie 
van werkzoekenden en arbeidsgehandicapten dan is voorzien in het regeerakkoord; 
Dat het rijk niet € 400 miljoen voor herstructurering van de sociale werkvoorziening 
beschikbaar stelt, maar slechts € 80 miljoen - eenmalig - omdat het overgrote deel wordt 
gefinancierd uit het gemeentelijke WSW-budget (Hoofdlijnennotitie Werken naar 
Vermogen, pagina 15); 

Dat de directieraad van de VNG van mening is dat de berekening van het kabinet 'een 
aantal fouten bevat' (brief aan de Tweede Kamer van 30 mei 2011); 

Spreekt als haar mening uit: 

dat de kabinetsvoorstellen tot herziening van de WSW en het re-integratiebeleid op dit 

moment met onverantwoord grote onzekerheden zijn omgeven, gelet op de sociale en 

financiële gevolgen die op het spel staan voor gemeenten en hun inwoners; 
dat voortzetting van de onderhandelingen noodzakelijk is om deze onzekerheden weg te 

nemen en tot een weloverwogen en integraal oordeel over het Bestuursakkoord te kunnen 
komen; 

Verzoekt het bestuur de besprekingen met het kabinet over hoofdstuk zes van het concept-
Bestuursakkoord te hervatten en daarna het akkoord weer integraal voor te leggen aan de 
ledenvergadering. 

De heer Smits geeft aan dat het bestuur voorstelt het onderdeel Werk uit het bestuursakkoord te 
halen en de verdere invulling over te laten aan de Kamer. Hij meent echter te constateren dat de 
teneur bestaat dat de Kamer akkoord gaat met het voorstel van het kabinet inzake de Wet Werken 
naar Vermogen en hiermee voorbij gaat aan de bezwaren van de gemeenten. Individuele 
gemeenten zouden hiermee de rekening gepresenteerd krijgen, nadeelgemeenten krijgen te 
maken met tekorten. 

De gemeente Oldambt roept daarom in haar motie op geen stemming te laten plaatsvinden over 
het bestuurakkoord en het bestuursvoorstel, de onderhandelingen van de V N G met het kabinet 
inzake het onderdeel Werk te hervatten en in het najaar het bestuursakkoord integraal voor te 
leggen aan de leden. 
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De heer Krieqer, wethouder van Purmerend 

De ALV van de VNG, in vergadering bijeen 

Overwegende: 

Dat de onderhandelaars blijkens het bestuursakkoord tot een aantal positieve resultaten 
zijn gekomen; 

Dat het bestuursakkoord op het onderdeel Wet werken naar vermogen financieel nog niet 
voldoende is uitgewerkt; 

dat de middelen voor de Wsw in relatie tot de fikse kortingen op het reïntegratie-budget 
met ingang van 2012 onvoldoende toereikend zijn voor de gemeentelijke opgave; 
Dat in het bestuursakkoord is opgenomen dat per 01-01-2014 wordt bezien of het 
noodfonds toereikend is, waarna Rijk en VNG opnieuw zullen overleggen of aanvullende 
maatregelen/extra middelen nodig zijn. 

Dat het niet in het belang van het Rijk en de gemeenten is wanneer onaanvaardbare 
financiële risico's voor gemeenten een juiste praktische uitvoering van het bestuursakkoord 
in de weg staan; 

Constateert: 

Dat, met inbegrip van de bovenstaande onzekerheden die het bestuurakkoord nog laat, het 
instemmen met het bestuursakkoord voor de gemeenten meer oplevert dan het 
(gedeeltelijk) af te wijzen. Het laatste zou betekenen dat alle afspraken uit het akkoord 
komen te vervallen en alle uitgangspunten uit het akkoord ter discussie komen te staan. 

Besluit: 
Het bestuur van de VNG te verzoeken er bij het rijk op aan te dringen om het financiële 
kader voor de Wet Werken naar Vermogen (Wwnv) via een apart traject uit te laten werken. 
Het traject moet ertoe leiden dat er bij de uitvoering van de Wwnv geen sprake meer is van 

onaanvaardbare financiële risico's voor gemeenten en de kwetsbaren in de samenleving 
worden beschermd. 

De heer Krieger geeft aan dat de geest van de motie van de gemeente Purmerend behelst dat zijn 
gemeente in kan stemmen met het bestuursakkoord, maar dat er tevens een vervolggesprek aan 
ycKuppciu ii I U C I vvuiucïi mei nci i\aun ici uvci U Ü ^ai ayracii v V cir\. L - W Ü üwi I L Ï W io Ü C L yucuc uit H C L 

bestuursakkoord te behouden en het slechte eruit te halen. Hij geeft aan dat niemand belang heeft 
bij een harde landing van de Wet Werken naar Vermogen. De inzet van het bestuur wordt gezien 
als een goede inzet voor een vervolg in deze. De motie van Purmerend kan daarom als ingetrokken 
worden beschouwd. 
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Reactie bestuur 

De heer Florijn geeft in zijn reactie op de opmerkingen van de heer Cremers dat er te veel aandacht 
zou zijn uitgegaan naar de financiële aspecten rond het onderdeel Werk aan dat tijdens de 
onderhandelingen met het kabinet over dit onderdeel inhoudelijk overlegd is met de 
belangenorganisaties van de Wsw-bedrijven. Ook geeft hij aan dat met het kabinet is afgesproken 
dat de uitvoering van de wet Werken naar Vermogen interdepartementaal gemonitord wordt. 
Tevens zal er hard worden dooronderhandeld over het onderdeel Werk. 

De voorzitter merkt op dat er haar inziens met het bestuursvoorstel het beeld is ontstaan dat met 
het eruit lichten van het onderdeel Werk deze paragraaf louter wordt overgelaten aan de Kamer. 
Aan het bestuursvoorstel kan wat dat betreft een zin worden toegevoegd om helder te maken dat 
het de gebruikelijke taak van de V N G is om in gesprek te blijven met de betrokken ministeries, het 
kabinet, kamerleden en de maatschappelijke organisaties die betrokken zijn bij het onderdeel 
Werk. 

Insprekers 

Mevrouw De Groot, wethouder van Wormerland 

Mevrouw De Groot wenst te benadrukken dat er inzake het onderdeel Werk voornamelijk 
gesproken is over de financiële aspecten, maar dat ze het nu wil hebben over de mensen die het 
daadwerkelijk betreft. Vele mensen zijn afhankelijk van hun gemeenten en worden getroffen door 
de Wet Werken naar Vermogen. Gemeenten worden daarnaast ook verantwoordelijk voor de 
kinderen in de jeugdzorg en de mensen die via de Awbz naar de gemeente toe komen. 

De gemeente Wormerland kan dit niet voor haar rekening nemen, omdat zij zich gedwongen ziet 
hulp te moeten weigeren voor deze mensen daar het geld er niet voor zou zijn. Aangezien dit 
volgens mevrouw De Groot een gevolg is van het bestuursakkoord, wil zij het gehele 
bestuursakkoord in stemming brengen. Gemeenten kunnen zo zelf de afweging maken hoe zij met 
de decentralisaties om wensen te gaan. 

Mevrouw Van Es, wethouder van Amsterdam, mede namens de G4 

Mevrouw Van Es complimenteert de onderhandelaars met het werk en het goede resultaat. Echter, 
haar gemeente ziet de Wet Werken naar Vermogen als een onneembare berg. Deze wordt 
onuitvoerbaar geacht, omdat er onvoldoende incidentele en structurele middelen beschikbaar 
worden gesteld om de mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen en 
houden. Vanuit dat perspectief mag niet ingestemd worden met het bestuursakoord. 

De heer Janssen, burgemeester van Zeist, namens het Platform Middelgrote Gemeenten (PMG) 

De heer Janssen spreekt zijn dank uit aan de medewerkers van het bureau en het bestuur voor het 

geleverde werk. Hij constateert dat de afgelopen maanden het democratisch gehalte zich tot 

ongekende hoogtes heeft ontwikkeld. 
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Vanuit het P M G wordt ingestemd met het voorstel van het bestuur, dus met de uitzondering op het 
onderdeel werk, waarbij aangetekend wordt dat transparantie en inzichtelijkheid aandacht behoeft 
voor de inhoud, het proces en de financiën. Het P M G ziet uit naar een voorstel voor het onderdeel 
Werk dat een breed draagvlak kan genieten onder de leden. Tot slot merkt hij op dat de kracht van 
het bestuur toeneemt naar mate de vereniging zich eensgezind toont. 

De heer Joosten, burgemeester van Brummen 

De heer Joosten stelt voor om de zomer te gebruiken om over het onderdeel Werk opnieuw in 
gesprek te gaan met kabinet, in navolging van de signalen van zowel binnen als buiten de zaal van 
de algemene ledenvergadering. Hij vraagt het bestuur na de zomer met een eenduidig akkoord 
terug te gaan naar de leden en gezamenlijk tot een goed akkoord te komen. 

De heer De Vries, wethouder uit Groningen 

De heer De Vries geeft aan te zoeken naar de scherpte in de discussie over de voors en tegens 
van het bestuursakkoord. Hij roept het bestuur op deze scherpte verder te organiseren, wat nodig is 
om eensgezind het bestuur te kunnen volgen. 

De heer Bolsius, burgemeester van Amersfoort 

De heer Bolsius spreekt zijn waardering uit voor het werk van het bestuur en de medewerkers van 
het bureau. Hij geeft aan dat zijn gemeente zich kan vinden in het bestuursakkoord minus het 
onderdeel Werk, conform de brief die de gemeente aan het VNG-bestuur stuurde op 10 mei jl. Hij 
roept daarom de aanwezige leden op zoveel mogelijk unaniem het voorstel van het bestuur te 
steunen. Het kabinet vraagt hij de uitgestoken hand van de gemeenten aan te nemen en het 
gesprek over het onderdeel WerK verder aan te gaan. 

De heer Bijl, burgemeester van Emmen 

De heet Bijl vraagt inzichtelijk te maken wat de maatregelen inzake het onderdeel Werk betekenen 
voor de gemeenten. Hij geeft aan dat zijn gemeente wordt geraakt door het bestuursakkoord en 
acht het onderdeel Werk onuitvoerbaar. Hij roept de aanwezige leden op het voorstel van het 
bestuur te volgen en voegt hieraan toe dat er wel een tweede, sociaal bestuursakkoord dient te 
volgen. 

Mevrouw Ypma, wethouder van Woerden 

Mevrouw Ypma geeft aan dat de gemeente Woerden graag de verantwoordelijkheid wil dragen 
voor de de jeugdzorg, de wmo en de Wet werken naar Vermogen om zo meer te kunnen 
betekenen voor de meer kwetsbare inwoners. Dit vraagt wel de juiste randvoorwaarden, die haar 
inziens momenteel onvoldoende aanwezig zijn. Ze geeft aan dat er minimaal en structureel E U R 
290 miljoen bij het onderdeel Werk bij moet komen, anders acht zij deze onuitvoerbaar. Zij roept de 
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aanwezige leden op hierin het bestuur een helder mandaat mee te geven. Het kabinet vraagt zij de 

uitgestoken hand van de gemeenten aan te nemen om er samen uit te kunnen komen. 

Mevrouw Koomen, wethouder van Enschede 

Mevrouw Koomen meldt dat Enschede de risico's van een wetgevingstraject voor de Wet Werken 
naar Vermogen te groot acht met betrekking tot de pluspunten uit het bestuursakkoord. Grote 
zorgen bestaan over de uitvoerbaarheid van de hervormingen van de sociale werkvoorzieningen. 

Een integraal bestuursakkoord biedt in die zin meer en ze roept het bestuur op verder te praten. Ze 
vraagt het bestuur toe te lichten wat er moet gebeuren als het kabinet aangeeft niet meer over het 
onderdeel Werk te willen verder praten. 

De voorzittergeeft richting mevrouw De Groot aan dat indien men tegen het bestuursvoorstel stemt 
men tegen het gehele bestuursakkoord stemt. Richting mevrouw Ypma en de heren De Vries en 
Joosten geeft ze aan dat wanneer met het kabinet op korte termijn verder gesproken kan worden 
over het onderdeel Werk, dit meteen gedaan zal worden. Tevens merkt ze op dat het 
bestuursakkoord geen eindpunt is, maar een beginpunt Met iedereen die het aangaat wordt verder 
gesproken om de decentralisaties goed te laten landen. 

Insprekers 

De heer Van Zutphen, wethouder van Heerlen 

De heer Van Zutphen merkt op dat het bestuur en de onderhandelaars niet te verwijten valt dat er 
niets beters is binnengehaald met betrekking tot de Wsw. Wel betreurt hij het dat het op 21 april 
gepresenteerde concept-bestuursakkoord als aanvaardbare oplossing - ook op het gebied van de 
Wsw - werd gepresenteerd. Hij sluit zich aan bij hetgeen gezegd is over de financiële kaders. 

Het onderdeel Werk leidt tot grote problematiek voor de sociale werkplaatsen als grootste 
werkgever in Heerlen en de regio Parkstad. Het zou leiden tot een regionale ramp als het 
bestuursakkoord doorgaat; Heerlen steunt daarom het voorstel van het bestuur. 

De heer De Haan, wethouder van Leiden 

De heer De Haan deelt de teleurstelling die bestaat over het beeld dat er nu een tegenstelling 
bestaat tussen de overheden. Hij spreekt zijn waardering uit over het bestuur voor zijn poging goed 
te luisteren naar de leden om de zorgen weg te nemen die bestaan over het onderdeel werk en 
inkomen. Hij geeft aan dat de tegemoetkomingen ten opzichte van het regeerakkoord groter 
moeten zijn om het bestuursakkoord ordentelijk te kunnen uitvoeren. In die zin kan Leiden moeilijk 
meegaan in het voorstel van het bestuur, omdat haar inziens er sprake is van lege handen op het 
punt van werk en inkomen. Wat hem betreft kan de Wet werken naar vermogen zo niet uitgevoerd 
worden, want ook het sociaal domein hoort onderdeel te zijn van een bestuursakkoord. 
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Mevrouw Den Besten, wethouder van Utrecht 

Mevrouw Den Besten merkt op dat Utrecht veel problemen op vele punten in het bestuursakkoord 
heeft. Haar gemeente kan daarom onder geen beding instemmen met het bestuursakkoord. 
Zorgen bestaan over de stapelbezuinigingen op het armoedebeleid, de schuldhulpverlening en de 
Wmo. 

Ze geeft aan dat het bestuursvoorstel met enige aanscherping op twee componenten kan worden 
aangenomen. Het hoofdstuk Werk dient niet voor rekening van de gemeenten te zijn en een actieve 
lobby richting het Rijk dient plaats te vinden. Dan kan de G4 volgens haar instemmen met het 
bestuursvoorstel. Ze verzoekt de vergadering vijf minuten te schorsen om de voorstellen tot 
aanpassing van het bestuursvoorstel te kunnen verwerken. 

De heer Brok schorst voor vijf minuten de vergadering voor een verdere ordentelijke voorbereiding 
van het verloop van de besluitvorming. 

De voorzitter geeft op verzoek van de heer Brok een korte toelichting op de gemaakte opmerkingen 
door de insprekers. Ze geeft aan dat gezocht wordt naar een krachtig VNG-standpunt met de 
grootste gemene deler. Naar aanleiding van de discussie eerder deze ochtend kwam naar voren 
dat duidelijkheid wordt gevraagd over hoe verder moet worden gehandeld na het accorderen van 
het bestuursvoorstel. Zij geeft aan dat de opdracht er ligt om verder te onderhandelen voor een 
beter resultaat voor de sociale paragraaf. 

Ze geeft verder aan dat de V N G als organisatie er niet op uit is om stemmingen met elkaar te 
hebben, maar een standpunt wil innemen, het over de inhoud moet gaan en de belangen van de 
gemeenten en hun inwoners worden behartigd, met één standpunt richting het Rijk. 

Samenvattend geeft ze aan dat de volgende passage aan het bestuursvoorstel wordt toegevoegd: 

"De wet werken naar vermogen zal daarmee vorm krijgen in het proces van wetgeving tussen 
kabinet en Staten-Generaal. Het onderwerp Werk komt voor de verantwoordelijkheid van het Rijk. 
De V N G zal daarvoor een heel actieve lobby voeren richting kabinet en kamer met als doel een 
beter resultaat op het sociale terrein. De V N G zal daarover met het kabinet dooronderhandelen." 

De heer Brok geeft het woord aan een aantal insprekers. 

Insprekers 

De heer Smit, burgemeester van Oldambt 

De heer Smit geeft aan dat het van groot belang is om weer naar de onderhandelaarstafel te gaan 
inzake het onderdeel Werk. Het doet hem daarom deugd dat de motie-Oldambt wordt ondersteund 
om door te onderhandelen over dit onderdeel. De gemeente Oldambt trekt de motie in en steunt de 
lijn van het bestuur. 
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Mevrouw Giskes, burgemeester van Texel 

Mevrouw Giskes vraagt of de voorzitter een nadere toelichting kan geven over hoe het bestuur de 

verdere onderhandelingen over het onderdeel Werk gestalte ziet krijgen. 

De heer Van Veldhuizen, burgemeester van Hoorn 

De heer Van Veldhuizen vraagt of het opportuun is om eerst het bestuursakkoord voor te leggen 
aan de leden. Bij een nee van de leden kan het bestuursvoorstel worden voorgelegd, bij een ja 
volgt een verdere discussie. 

Mevrouw Van Es, wethouder van Amsterdam 

Mevrouw Van Es ziet graag een formeel moment voor het stemmen over het bestuursakkoord als 

de verdere onderhandelingen over de sociale paragraaf succesvol zijn afgerond. 

Met het leggen van de verantwoordelijkheid van het onderdeel Werk bij het Rijk heeft ze moeite, 
want ze acht dit een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het Rijk en gemeenten, opgepakt in de 
verdere onderhandelingen. 

De heer Bruis, burgemeester van Venlo 

De heer Bruis deelt de mening van mevrouw Van Es over gezamenlijke verantwoordelijkheid. Hij 
geeft aan dat het bestuur de voorgestelde verzoeken tot tekstwijziging goed heeft opgepakt. De 
gemeente Venlo trekt daarom haar motie in en roept de leden op voor het bestuursvoorstel te 
stemmen. 

Mevrouw Ypma, wethouder van Woerden 

Mevrouw Ypma kan zich vinden in het voorstel van het bestuur. Ze is van mening dat het voorstel 
aan kracht wint als de middelste zin eruit gehaald wordt. Hiervoor ziet zij graag een stemming 
plaatsvinden. 

De heer Gremers, burgemeester van Waddinxveen 

De heer Cremers geeft aan dat Waddinxveen haar motie intrekt, omdat men zich geheel kan 
vinden in het te prijzen voorstel van het bestuur. Hij acht het nu het moment om samen als 
vereniging achter het voorstel van het bestuur te gaan staan. 

De heer Wienen, burgemeester van Katwijk 

De heer Wienen sluit zich aan bij de oproep van de heer Cremers om het bestuursvoorstel te 

steunen. 
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De voorzitter gaat op verzoek van de heer Brok kort in op de gemaakte opmerkingen. Ze geeft aan 
het eens te zijn met de opmerkingen gemaakt door de laatste sprekers. Ze geeft aan dat de teksten 
gezamenlijk zijn gemaakt met de leden die opmerkingen hadden over de teksten. Langer 
doorpraten over de teksten acht ze niet opportuun. 

Inzake de verantwoordelijkheid voor het onderdeel Werk geeft ze aan dat de uitvoering ervan een 
gemeenschappelijke verantwoordelijkheid is, waarin de gemeenten ook nu medebewindvoerders 
zijn. Het wetgevingsproces is echter een zaak van het kabinet en de Staten-Generaal. De 
gemeenten pakken hierbij hun verantwoordelijkheid door actief te lobbyen. Het bestuursvoorstel 
dient in die zin ook gelezen te worden. Ze acht het niet wenselijk om over onderdelen van het 
akkoord te stemmen. 

Motie Gooi en Vechtstreek 

De heer Brok stelt voor na de besluitvorming over het bestuursvoorstel inzake het bestuursakkoord 
de besluitvorming over de motie Gooi en Vechtstreek te laten plaatsvinden. 

Tevens ligt de motie van de gemeente Rotterdam voor over de wijze van stemmen en het 

inzichtelijk maken van wie hoe precies gestemd heeft. 

Motie Rotterdam 

Motie Openbare stemming VNG 

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 de Algemene Ledenvergadering van de VNG gehouden wordt; 
- Het Bestuursakkoord op deze vergadering in stemming zal worden gebracht; 

In de Statuten van de VNG staat opgenomen dat stemming schriftelijk of elektronisch dient 
te geschieden; 

In het Huishoudelijk Reglement van de VNG is opgenomen dat de uitgebrachte stemmen 
na U&n&tiuiiiaKliiy va i iiaiyu / //verier// vVulUefi, 

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 
vertegen woordiger; 

Gemeenteraadsleden en burgers geen inzage in de stem(men) van hun vertegenwoordig 
h\ s~) h\ l~\/-\ t~i • 
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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 de orde van de dag. 

De heer Brok geeft mevrouw Belhaj, raadlid te Rotterdam, het woord om de motie van de 
gemeenteraad van Rotterdam toe te lichten. 

Mevrouw Belhaj geeft aan dat de motie 'Transparante stemming VNG-eongres' gesteund wordt 
door andere gemeenten, waaronder Amsterdam, Waalre, Zwolle en Etten-Leur. Ze roemt de 
positieve betrokkenheid van honderden raadsleden aangaande het bestuursakkoord. Zij hebben 
hiervoor het vertrouwen van de kiezer gekregen en wensen deze te dragen. Hierbij geldt de 
expliciete behoefte om tegemoet te komen aan het recht van de inwoners van de gemeenten te 
weten hoe gestemd wordt over het bestuursakkoord. Ze verzoekt daarom het congres de motie aan 
te nemen om zo te streven naar een openbare en transparante stemming aangaande het 
bestuursakkoord. 

Mevrouw Wagenaar-Kroon - secretaris van het bestuur - merkt op dat er twee zaken spelen. In de 
eerste plaats geeft het huishoudelijk reglement van de Vereniging aan dat de voorzitter de uitslag 
van de stemming bekend maakt, waarna terstond de elektronische stemmen of stembriefjes 
worden vernietigd. Een voorstel tot wijziging van het huishoudelijk reglement kan tot vier weken 
vóór een algemene ledenvergadering worden ingediend. Gezien het feit dat de motie van 
Rotterdam binnen de vier weken voorafgaand aan deze vergadering is aangeleverd, bestaat deze 
mogelijkheid nu niet. 

Het bestuur wil wel het gesprek hierover voeren en indien nodig kan Rotterdam de motie voor het 
volgende congres indienen. Dit is reeds 99 jaar statutair de gang van zaken. 

Mevrouw Belhaj geeft aan het na 99 jaar een goed moment voor verandering te vinden. Zij vraagt 

van het bestuur een nader voorstel tot verdere transparantie. 

Mevrouw Wagenaar-Kroon geeft aan het bestuur hierover nader het gesprek aangaat. 
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Bestuursvoorstel bestuursakkoord 

De heer Brok stelt de formulering van het nieuwe bestuursvoorstel aan de orde. 

Op de monitor verschijnt de volgende tekst: 

"Vast te stellen dat de leden het onderhandelaarsakkoord voor hun rekening kunnen nemen, maar 
dat dit niet het geval is voor het onderdeel 'werk'. 'De wet Werken naar vermogen zal daarmee 
vorm krijgen in het proces van wetgeving tussen kabinet en Staten-Generaal. Het onderwerp 'werk' 
komt voor de verantwoordelijkheid van het Rijk. Maar de VNG zal daarbij een heel actieve lobby 
voeren richting kabinet en Tweede Kamer met als doel een beter resultaat op het sociale terrein. De 
VNG zal daarover met het kabinet dooronderhandelen." 

De heer Brok brengt het bestuursvoorstel in stemming. 

De heer Brok stelt vast de leden instemmen met het bestuursvoorstel, waarbij de stemverhouding 
als volgt is: 

-voor: 86,6% 
-tegen: 13,4% 

Motie Gooi en Vechtstreek 

Motie V N G congres, de negen gemeenten van het gewest Gooi en Vechtstreek 

Het VNG congres, in vergadering bijeen op 8 juni 2011 te Ulft, 

Stelt vast 

Dat in 2007 een raamovereenkomst is gesloten tussen het ministerie van VROM, het 
verpakkende bedrijfsleven en VNG over de aanpak van de dossiers Verpakkingen en 
Zwerfafval voor de jaren 2008 t/m 2012 

• Dat hierin is opgenomen dat voor de aanpak van zwerfafval via het Afvalfonds jaarlijks 
gelden ter beschikking van gemeenten komen 

• Dat onderdeel van de afspraken was, dat voor de looptijd van de raamovereenkomst 
uitbreiden van de statiegeldregeling niet aan de orde zou zijn 

• Dat financiële middelen, die via hei Afvalfonds in het kader van het zogenaamde 
Impulsprogramma ter beschikking zijn gesteld, eindig zijn 

• Dat voor de zwerfafvalaanpak nu vanuit het Afvalfonds adviesuren beschikbaar worden 
gesteld 

• Dat het tegengaan van verpakkingsafval in de openbare ruimte een gedeelde 
verantwoordelijkheid is, waarbij de gemeenten hun verantwoordelijkheid nemen in het 
kader van beheer. 
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Overweegt 

• Dat de ter beschikking van de gemeenten gestelde adviesuren niet in verhouding staan tot 
de door de gemeenten te maken kosten in het kader van verpakkingsafval in de openbare 
ruimte 

• Dat nu de rijksbijdrage aan het Afvalfonds komt te vervallen de kosten voor de (regionale) 
aanpak van zwerfafval weer volledig voor rekening van de gemeenten komen 

• Dat een statiegeldsysteem voor retourname van verpakkingen een randvoorwaarde is voor 
de succesvolle aanpak van zwerfafval 

• Dat bij invulling van de producentenverantwoordelijkheid voor verpakkingsafval de dossiers 
Verpakkingen, Zwerfafval en Statiegeld onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn 

• Dat de uitvoering van producentenverantwoordelijkheid slechts ten dele wordt ingevuld 

Spreekt uit: 

Dat aan producentenverantwoordelijkheid optimaal invulling gegeven dient te worden door: 

1. Het uitbreiden van het bestaande, goed functionerende statiègeldsysteem voor 

retourname van verpakkingen; 

2. Het bedrijfsleven zich te laten committeren om voor het inzamelen van het resterende 

verpakkingsafval ondersteuning te bieden in de vorm van een: 

a. volledige vergoeding voor de inzameling van verpakkingsafval afkomstig uit 

huishoudens; 

b. substantiële, reële bijdrage voor de verwijdering van verpakkingsafval 

afkomstig uit de openbare ruimte. 

En verzoekt het bestuur bovenstaande nadrukkelijk onder de aandacht te brengen van 

VROM en het verpakkende bedrijfsleven in de onderhandelingen over en invulling van de 

producentenverantwoordelijkheid. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

De heer Brok' nodigt de heer Boekhoff - wethouder van de gemeente Bussum - uit om namens het 

gewest Gooi en Vechtstreek de motie van het gewest toe te lichten. 

De heer Boekhoff geeft aan dat voor veel inwoners zwerfafval ergernis nummer één is. Hij prijst dat 

veel leden veel werk hebben besteed aan de aanpak van het zwerfafval in samenwerking met 

inwoners, scholieren en bedrijven door heel Nederland. 

De aanpak wordt gefinancierd uit het Afvalfonds, welke zelf gefinancierd wordt door de producenten 

van het desbetreffende afval. Hij geeft aan dat het fonds dreigt te worden gestopt. 



-22-

De motie roept op tot een bredere statiegeldregeling en het in stand houden van een substantiële 
bijdrage om de aanpak van zwerfafval in stand te houden. Hij roept de aanwezige leden alle 
ontvangen flyers in de desbetreffende afvalbakken te deponeren en de motie te ondersteunen. 

De heer Aalderink geeft op verzoek van de heer Brok een reactie op de motie. Hij geeft aan de 
motie te zien als een aanmoediging inzake de onderhandelingen over het afvalfonds. Hij geeft aan 
dat gerealiseerd moet worden wat afgesproken is, namelijk EUR 11 miljoen ter beschikking te 
stellen voor communicatie en diverse projecten voor de aanpak van zwerfafval. Het Rijk heeft 
aangegeven hier mee te willen stoppen. De motie is in die zin een ondersteuning voor nieuwe 
onderhandelingen hierover. 

De heer Brok brengt de motie Gooi en Vechtstreek in stemming. 

De heer Brok stelt vast de leden instemmen met de motie, waarbij de stemverhouding als volgt is: 

- voor: 94,1% 
- tegen: 5,9% 

De heer Brok feliciteert het gewest Gooi en Vechtstreek met dit succes. 

AGENDAPUNT 6 

Gemeentelijke @genda informatiebeleid 2015 

De Algemene Ledenvergadering wordt gevraagd met instemming kennis te nemen van de @genda 
2015 - slimme verbindingen. Nadien wordt de ©genda 2015 ter kennisname aan de gemeenten 
woreti II irrl Hoyn oriar\r{a io r»r> v/orynol/ wan riarr\rs/^,t~\^r^tn e>ryrnar\ mot nompontian in Hp ooroto halft wan 
vv̂ iOiuui%_4. i_s \jt—\j uyv/i i I O u | J v^ii.wr\ vuil v-j v_» i i i \_/ v> i i iisi i oui i Iv/i I mui y i I C U I ii^i i 11 i ^ w i O L V ^ I I U I I I vui i 

2011 opgesteld. ; 

De heer Brok geeft de heer Heijmans - burgemeester van de gemeente Bernheze - op zijn verzoek 

het woord om een nadere toelichting te geven. 

De heer Heijmans geeft mede namens de gebruikersvereniging Pink Roccade Local Government -
waarvan bijna tweehonderd gemeenten lid van zijn - aan in te kunnen stemmen met dit 
agendapunt. Als vereniging hebben de leden hun zienswijze over de ©genda ingediend en samen 
met het bedrijf en de ieden een white paper gemaakt met een terugblik op twintig jaar 
gemeentelijke bedrijfssoftware, alsmede een toekomstvisie. Hij biedt het eerste exemplaar aan de 
voorzitter, mevrouw Jorritsma, aan. 

De heer Brok brengt de ©agenda bij acclamatie in stemming. 

De heer Brok constateert dat de aanwezige leden met instemming kennisnemen met de 
gemeentelijke @ genda informatiebeleid 2015. 
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Verenigingszaken 

AGENDAPUNT 7 

Jaarstukken Vereniging 

07a. Jaarstukken VNG over 2010 

Het jaarverslag 2010 is op 17 februari 2011 door het bestuur vastgesteld en wordt ter kennisneming 
aan de leden voorgelegd. Tevens legt het bestuur de Jaarrekening 2010, bestaande uit het 
Financieel Jaarverslag 2010 en de Accountantsverklaring 2010, ter vaststelling aan de leden voor. 

De heer Brok brengt de stukken in stemming, waarbij de aanwezige leden per handopsteken 
stemmen. 

De heer Brok constateert dat de leden bij meerderheid voorstemmen, waarmee de jaarrekening 

2010 is vastgesteld. 

07b. Jaarverslag KING 

Ter kennisname wordt aan de leden de finale versie van het jaarverslag van KING voorgelegd, 

welke op 24 maart 2011 is goedgekeurd in de Raad van Toezicht van KING. 

KING legt in dit jaarverslag verantwoording af over de verrichte werkzaamheden en de financiële 
jaarrekening over de periode vanaf de start van KING (juli 2009) tot en met december 2010. KING 
stelt voorafgaand aan een jaar een werkplan op. In het jaarverslag geeft KING aan in hoeverre de 
geplande werkzaamheden en de opgestelde begroting in het werkplan uitgevoerd zijn. 

Bij de oprichting van KING in 2009 is afgesproken dat na drie jaar een evaluatie zal worden 
uitgevoerd over de financiering van KING door een uitname uit het Gemeentefonds. Het ligt in de 
rede dat-deze evaluatie tijdens de A L V van de V N G medio 2012 besproken zal worden. 

De heer Brok vraagt de heer Thissen - directeur van KING - kort een toelichting te geven op het 

werk van KING en het komende werk te geven. 

De heer Thissen geeft aan dat KING in 2009 met hoge verwachtingen is begonnen. Betreffende de 
eerste pijler merkt hij op dat bij gemeenten de behoefte bestaat aan een organisatie die hen 
ondersteunt bij de aanpak van complexe samenlevingsvraagstukken en voor elke gemeente een 
antwoord kan geven. Ontzorging op het gebied van informatievoorzieningen wordt gegeven, waarbij 
de E-dienstverlening een belangrijke service van KING is. Ook (door)ontwikkelt KING standaarden 
voor de gemeenten. 

De tweede pijler staat voor het bijdragen aan en faciliteren van het proces om gemeenten van 

elkaar te kunnen laten leren op meerdere beleidsterreinen. 
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De derde en laatste pijler behelst het onderwerp bestuurskracht, waarbij gemeenten leren zich op 
lokaal niveau door burgers, organisaties en bedrijven te laten spiegelen en een eigen identiteit te 
zoeken in het antwoord op lokale vraagstukken. KING ontzorgt gemeenten in het alles zelf doen 
door slim organiseren en samenwerken. Een landelijk netwerk van regionale service centra 
ondersteunt hierin. 

07c. Dechargeverlening 

Na de vaststelling van de jaarrekening 2010 wordt de algemene vergadering gevraagd het bestuur 
decharge te verlenen. 

De heer Brok stelt vast dat de leden hiermee instemmen. 

AGENDAPUNT 8 

Invulling vacatures in bestuur en be le idscommiss ies 

De algemene ledenvergadering wordt verzocht om uit de kandidaten in de enkelvoudige voordracht 
van de adviescommissie de leden te benoemen in een aantal tussentijdse vacatures in bestuur, 
vaste beleidscommissies en College voor Arbeidszaken. 

De heer Brok geeft aan dat zich geen tegenkandidaten voor de openstaande vacatures hebben 
aangemeld, waarna hij de aanwezige leden vraagt of zij bij acclamatie in kunnen stemmen met de 
voordracht van de adviescommissie. 

De heer Brok constateert dat de leden bij acclamatie instemmen met de voordracht van het bestuur 
en feliciteert de benoemde en herbenoemde leden van het bestuur, de beleidscommissies en het 
College voor Arbeidszaken. 

Initiatief tot vereenvoudiging van de kandidaatstellingsprocedure bestuur en commissies 

De heer Brok licht het Initiatief tot vereenvoudiging van de kandidaatstellingsprocedure bestuur en 
commissies - ingediend door de gemeente Dronten - toe. De strekking is dat de provinciale 
afdelingen zelf weer hun kandidaten moeten kunnen aanwijzen. Hij meldt dat de gemeente Dronten 
het initiatief heeft ingetrokken. 
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AGENDAPUNT 9 

Contributienota 

Het bestuur legt aan de algemene ledenvergadering het contributievoorstel 2012 voor en verzoekt 

de leden in te stemmen met het contributievoorstel. 

De heer Buddenberg - penningmeester van het bestuur - geeft op verzoek van de heer Brok een 
toelichting op het contributievoorstel. Hij merkt op dat in het contributievoorstel zoals deze aan de 
leden is verzonden nog één open eind zit. Het betreft het accrespercentage zoals deze in de 
meicirculaire bekend is gemaakt. Dit percentage bedraagt 0,55%. De andere punten van de 
modules blijven onverkort gehandhaafd. Dit betekent dat er een autonome korting zal plaatsvinden 
van 2% in het verlengde van het amendement zoals dat in de vorige ledenvergadering door de 
gemeente Den Haag is ingediend en door een meerderheid van de leden is aangenomen. Tevens 
is er nog een correctiepost van 0,2% als gevolg van de gemeentelijke herindelingen. 

Dit betekent dat het voorstel van het bestuur is om de contributie voor 2012 met 1,25% te verlagen. 

De heer Brok brengt het contributievoorstel in stemming. 

De heer Brok stelt vast de leden instemmen met het contributievoorstel, waarbij de stemverhouding 

als volgt is: 

- voor: 97,4% 
- tegen: 2,6% 

Overige zaken 

AGENDAPUNT 10 

Rondvraag / WVTTK 

Aan de algemene ledenvergadering wordt voorgelegd de motie Leek, welke gesteund wordt door 
de gemeenten Brielle, Heemstede, Koggenland, Rijnwoude, Someren, Wormerland en Zuidhorn. 

De raad van de gemeente Leek in vergadering bijeen op woensdag 20 april 2011 

Overwegende 

dat hij - de raad- kennis heeft genomen van de uitnodiging van de Vereniging van Nederlandse 

Gemeenten voor deelname aan het Congres en de Algemene Ledenvergadering op 7 en 8 juni 

2011; 
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dat het Presidium van de gemeenteraad voorstelt, dat, gelet op de hoge kosten van deelname van 
ca. 1.000 euro per persoon, hieraan niet moet worden deelgenomen en aan de VNG een signaal af 
te geven dat in deze tijd van bezuinigen het niet past hiervoor een dergelijk hoog bedrag in rekening 
te brengen; 

spreekt uit 

van oordeel te zijn dat het mogelijk moet zijn voor een geringer bedrag een soberder (bv. 
eendaags) Congres en Algemene Ledenvergadering te organiseren 

en 

draagt het college op deze motie ter kennis te brengen van de Algemene Ledenvergadering van de 
VNG op 8 juni 2011 alsmede aan de raden van de Nederlandse gemeenten met het verzoek deze 
motie te ondersteunen 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De heer Brok geelt aan dat de gemeente Leek geen gebruik wenst te maken van de mogelijkheid 
om een toelichting te geven op de motie. 

De raad van de gemeente Wieringermeer in vergadering bijeen op donderdag 26 mei 2011 

overwegende 

dat hij - de raad - kennis heeft genomen van de uitnodiging van de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten voor deelname aan het Congres en de Algemene Ledenvergadering op 7 en 8 juni 
2011 in de Achterhoek; 

dat de kosten van deelname minimaal € 900,= per persoon, excl. reiskosten, bedragen; 
dat het in deze tijd van bezuinigingen niet past een dergelijk hoog bedrag voor deelname in 
rekening te brengen; 

spreekt uit 

van oordeel ie zijn dat hst mogelijk moet zijn voor een geringer bedrag een soberder Congres en 
Algemene Ledenvergadering te organiseren 

draagt het college op deze motie ter kennis te brengen van de Algemene Ledenvergadering van de 
VNG op 8 juni 2011 

en gaat over tot de orde van de dag 

De heer Brok geeft aan dat de gemeente Wieringermeer geen gebruik wenst te maken van de 
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De heer Brok vraagt de voorzitter een reactie te geven op de moties en geeft haar het woord terug. 

De voorzitter dankt de heer Brok voor zijn goede optreden als gespreksleider. 

De voorzitter geeft in haar reactie op de moties Leek en Wieringermeer dat het bestuur deze 
moties wenst te ontraden. Ze merkt op dat het de doelgroepen van de V N G het vrij staat al dan niet 
deel te nemen aan het congres. Tevens biedt de modulaire opbouw de gelegenheid desgewenst 
een deel van het congres bij te wonen. Tevens geldt dat het VNG-bureau en het Congres- en 
Studiecentrum zich altijd richten op een zo breed mogelijk publiek. Ook zijn de toegangskosten voor 
het VNG-congres aanmerkelijk lager dan vergelijkbare commerciële congressen in omvang en 
niveau. Het congres kent ook geen winstoogmerk. De waardering voor het congres blijkt altijd zeer 
hoog. Ook de prijsstelling krijgt steeds bij meerderheid meer dan een voldoende, evenals de prijs-
kwaliteitsverhouding. Op basis van de enquête over 2010 gaf slechts 5,4% van de deelnemers aan 
niet naar het congres van 2011 te komen. 

De voorzitter licht verder toe dat deelname aan beide congresdagen inclusief het avondprogramma 
op 7 juni EUR 802,50 per persoon kostte. Deelname aan alleen dagdeel 1 kost EUR 620 inclusief 
de lunch, de deelcongressen en de ontvangst. Dagdeel 2 kost EUR 220 en deelname aan alleen de 
ALV is gratis. 

Voor het congres 2012 geldt een andere opzet. Toch wordt ook dan de toegangsprijs zo laag 

mogelijk gehouden, dit mede aan de hand van sponsorbijdragen. 

De voorzitter concludeert dat gezien het feit dat het congres voor een zo breed mogelijk publiek 
organiseerbaar en houdbaar moet zijn, de keuze bestaat om een deel van het congres bij te wonen 
en de relatief lage kosten ten opzichte van vergelijkbare commerciële congressen het bestuur de 
motie ontraadt. 

De voorzitterbrengt de motie Leek in stemming (de motie Leek is verregaander dan de motie 

Wieringermeer). 

De voorzitter stelt vast de leden de motie afwijzen, waarbij de stemverhouding als volgt is: 

- voor: 22,6% 

- tegen: 77,4% 

AGENDAPUNT 11 

Sluiting 

De voorzitter sluit de algemene ledenvergadering om 11.30 uur. 


