Agenda en stemadvies ALV
1.Opening
2.Benoeming van de notulencommissie ALV 25 september 2020
Stemadvies: voor
3.Vaststelling notulen Buitengewone ALV 29 november 2019 (pdf)
Stemadvies: voor
4.Mededelingen (pdf)
Vooruitblik Buitengewone ALV 27 november a.s. met aankondiging dat de Kadernota 2021 wordt
meegenomen in de VNG Agenda 2021
5.Bekrachtiging uitslag ledenraadpleging i.v.m. uitgestelde ALV (mei - juni 2020) (pdf)
Aangenomen voorstellen in de ledenraadpleging (met percentages meerderheden): ◦Invulling van
vacatures in VNG bestuur en commissies: 100%
◦Financieel jaarverslag 2019 en dechargeverlening bestuur: 100%
◦Contributievoorstel VNG 2021: 62%
◦GGU-voorstellen: Kadernota, jaarlijkse bijdrage 2021 en verruiming GGU met activiteiten handhaving
& naleving (bijlage: Kadernota GGU): 100%
◦Resolutie “normen opdrachtgeverschap jeugdbescherming-keten”: 99%
◦Voorstel “Onderkant arbeidsmarkt” als follow-up eerdere resolutie): 99%
Stemadvies: voor
6.Uitvoering moties eerdere ALV-en (pdf)
Gelet op het grote aantal aangehouden moties en nieuwe moties, is de verantwoording geclusterd op
een aantal samenhangende inhoudelijke thema’s.
7.Actualisering en verduidelijking VNG Statuten
De VNG Statuten zijn in de loop der tijd veelvuldig gewijzigd en de terminologie is op een aantal
plaatsen verouderd of achterhaald. Met deze wijziging worden onduidelijkheden weggenomen en
enkele nieuwe inhoudelijke bepalingen opgenomen.
◦Wijziging VNG statuten ALV voorstel (pdf)
◦ALV statuten: voorstel doorlopend (pdf)
◦ALV statuten: toelichting (pdf)
◦ALV statuten: voorstel was wordt (pdf)
Stemadvies: voor
8.Rondvraag/WVTTK/moties
Binnengekomen moties
Nr. Motie
1
Motie en resolutie eerlijke financiële
verhoudingen
2
Motie Zoetermeer van Raden in Verzet - acuut
meer structureel geld
3
motie Leusden inzake zwembaden
4
Motie NOP Bekostiging Onderwijshuisvesting
definitief
5
Motie Utrechtse Heuvelrug ea over landelijk
vuurwerkverbod
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Motie UH ea Nationale Parken
Motie Buren uitbreiding
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Aanvullende toelichting tov VNG preadvies
8

Resolutie: “Los financiële problemen Jeugd en WMO op in alle gemeenten” van
de gemeente Schagen e.a.
De resolutie gaat in op het effect van de aangekondigde herverdeling van
middelen in het gemeentefonds. Deze heeft nadelige gevolgen voor de
gemeenten tot 100.000 inwoners. De resolutie spreekt zich hier tegen uit en
structureel meer middelen voor het sociaal domein van alle gemeenten te
bepleiten. Ook de gemeente Noordoostpolder maakt zich zorgen om dit
herverdeeleffect, mede omdat de tekorten die we momenteel hebben op de
jeugdzorg nu nog deels worden afgedekt door de middelen in de Wmo. Door de
herverdeling wordt ook die ruimte weggenomen. De resolutie is in lijn met
eerdere moties die pleiten voor meer middelen in het sociaal domein

