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Voorgesteld besluit
1. Instemmen met het stemadvies ten behoeve van de ALV van de VNG van 25 september 2020;
2. Instemmen met de voorgestelde tekstuele aanpassingen van het VNG bestuur met betrekking tot
de ingediende motie kosten invoering Omgevingswet
3. Wethouder Haagsma aanwijzen als stemgerechtigde namens de gemeente Noordoostpolder
4. Het stemadvies ter informatie toezenden aan de raad
Inleiding
Op 25 september as vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten (VNG) plaats. Oorspronkelijk zou de ALV gehouden worden in juni, maar
vanwege de coronacrisis is deze verplaatst naar het najaar. De vergadering zal in aangepaste vorm
(digitaal) plaatsvinden vanwege de coronamaatregelen. Bijgaand treft u de stukken aan ten behoeve
van de ALV.
Tevens is een stemadvies toegevoegd (bijlage 2). Daar waar het stemadvies niet afwijkt van het
preadvies van het VNG bestuur is gemakshalve verwezen naar de nadere toelichting van het bestuur
daarop. Bij afwijking van het preadvies is een toelichting van onze zijde toegevoegd.
Doelstelling
De inbreng van de gemeente Noordoostpolder in de ALV voorbereiden.
Argumenten
1.1. De gemeente Noordoostpolder heeft stemrecht op een aantal voorstellen in de ALV
Om van dit stemrecht gebruik te kunnen maken, is het goed om in collegeverband het standpunt
ten aanzien van de verschillende ingebrachte voorstellen te bepalen.
1.2. De gemeente Noordoostpolder heeft zelf twee moties ingediend.
Voor deze ALV zijn door de gemeente Noordoostpolder twee moties voorbereid en ingediend. De
eerste motie betreft motie 5 (Bekostiging onderwijshuisvesting). De tweede betreft een motie
“Budgetneutrale overgang naar Omgevingswet”. Vanzelfsprekend is het advies met deze beide
moties in te stemmen.
2.1. Met de voorgestelde aanpassingen komt het VNG bestuur tegemoet aan de zorgen van de
gemeenten
Het VNG bestuur heeft de indieners van de motie “Budgetneutrale overgang naar Omgevingswet”
gevraagd deze tekstueel aan te passen (zie bijlage 2). Hiermee komt het VNG bestuur tegemoet
aan de zorgen van de gemeenten. De motie roept bijvoorbeeld nu op naar de financiële effecten
te kijken op middellange termijn. De gewijzigde inhoud doet naar onze mening geen afbreuk aan
onze kernboodschap.
2.2. Hierdoor zal het VNG bestuur de motie naar verwachting overnemen
Als wij instemmen met de tekstuele aanpassingen heeft het VNG bestuur aangegeven een positief
advies mee te willen geven met de motie. De kans dat de motie wordt aangenomen wordt
daarmee aanzienlijk vergroot.
3.1 Er kan één afgevaardigde aangewezen worden als stemgerechtigde
Dit dient vooraf kenbaar gemaakt te worden. Voorgesteld wordt om wethouder Haagsma hiervoor
aan te wijzen.

4. Vanuit de raad is gevraagd of inzage gegeven kan worden in het stemadvies
Kanttekeningen
1.1
Er komen nog nagekomen moties
Niet alle gemeenten hebben de gevraagde deadline van 14 september gehaald en over sommige
moties vindt nog overleg plaats. Na de consultatie van het VNG-bestuur over de preadviezen bij de
nagekomen moties, informeren wij u zo spoedig mogelijk. Dit wordt woensdag 23 of donderdag 24
september. Voorgesteld wordt u het stemadvies over deze moties donderdag per mail voor te leggen
en in de eerstvolgende collegevergadering te bekrachtigen. Moties kunnen overigens zelfs nog tijdens
de vergadering worden ingediend.
2.1
Het is niet zeker dat dit ook daadwerkelijk leidt tot nieuwe afspraken met het rijk
Er bestaat nog steeds de mogelijkheid dat de VNG niet tot hernieuwde afspraken met het rijk kan
komen over de uitvoeringskosten van de Omgevingswet. Wij zullen de uitvoering van de motie
nauwgezet volgen en zijn onder andere actief betrokken bij het financieel onderzoek dat momenteel
plaatsvindt.
2.2
De motie is aangehouden, zodat de aangepaste motie met positief advies van het VNG
bestuur kan worden ingediend
Om deze reden zit de motie nog niet bij de vergaderstukken van de ALV. Deze zal (na uw
besluitvorming) alsnog aan de stukken worden toegevoegd.
2.3. De tekstuele aanpassingen worden nog met de werkgroep van de raad besproken
De tekstuele aanpassingen worden maandag 21 september besproken met de raadswerkgroep
Omgevingswet. De uitkomsten van deze bespreking zullen door wethouder Haagsma worden
toegelicht in de collegevergadering.
2.4 De mede-indieners moeten nog instemmen met de tekstuele aanpassingen
Ook de mede-indieners van de motie behandelen de tekstuele aanpassingen nog in de diverse
colleges. De eerste ambtelijke signalen hierover zijn wel positief.
Planning/Uitvoering
Wij zullen het VNG bestuur informeren over uw besluit omtrent de motie Budgetneutrale Overgang
naar Omgevingswet. Ook informeren wij de gemeenten die hebben aangegeven de motie te willen
steunen. De ALV vindt plaats op 25 september 2020.

Bijlagen
1. Stukken tbv de ALV van de VNG op 25 september 2020 (zie https://vng.nl/artikelen/agendaen-stukken-alv-2020
2. Verzoek VNG bestuur
3. Agenda en Stemadvies ALV VNG

