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Alle informatie over deze ledenraadpleging, waaronder eerdere ledenbrieven, actuele berichten en 
stemgedrag per gemeente, vindt u op vng.nl.
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Samenvatting
Tot vrijdag 26 juni jl. konden de leden hun gewogen stemmen uitbrengen op de zes voorstellen in 
de ledenraadpleging in verband met uitstel van de ALV tot september. In totaal hebben 243 van de 
355 gemeenten hun stemmen uitgebracht. Hierbij maken wij bekend dat de leden met alle zes de 
voorstellen hebben ingestemd. Daarbij is het contributievoorstel van het bestuur (3,9% stijging) 
aangenomen met een meerderheid van 62%. Het geamendeerde contributievoorstel (2,9% stijging) 
werd gesteund door 34%. Van de leden stemde 4% tegen beide voorstellen. De vijf andere 
voorstellen zijn unaniem of bijna unaniem aangenomen.

De uitkomsten van deze ledenraadpleging geven het bestuur in de komende periode houvast bij de 
uitvoering van activiteiten ten behoeve van de leden en de financiering daarvan. De uitslagen van 
deze ledenraadpleging dienen in de uitgestelde ALV van september formeel te worden bekrachtigd.
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Hierbij maken wij de uitslagen bekend van de ledenraadpleging in verband met de uitgestelde ALV. 
Tot vrijdag 26 juni jl. konden de leden hun gewogen stemmen uitbrengen op de zes voorstellen in 
deze ledenraadpleging. In totaal hebben 243 van de 355 gemeenten hun stemmen uitgebracht. 
In deze ledenbrief gaan wij achtereenvolgens in op: de uitslagen bij de zes voorstellen, de 
stemming over het contributievoorstel en de bekrachtiging van de uitslagen van deze 
ledenraadpleging in de uitgestelde ALV van september. Alle informatie over deze ledenraadpleging, 
waaronder eerdere ledenbrieven, actuele berichten en stemgedrag per gemeente, vindt u op vnq.nl.
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1. Invulling vacatures in VNG bestuur en commissies

2. Vaststelling Financieel Jaarverslag 2019 (inclusief 
GGU) en dechargeverlening bestuur
3. Contributievoorstel VNG voor 2021 
en geamendeerd voorstel

4. GGU: Kademota, jaarlijkse bijdrage 2021 en 
verruiming GGU met handhaving & naleving
5. Resolutie "Norm voor Opdrachtgeverschap"
6. Voorstel “Onderkant arbeidsmarkt” als follow-up 
eerdere resolutie
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Uitslagen van de ledenraadpleqinq
Over de zes voorstellen is door de leden als volgt gestemd. 
Voorstel
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In deze ledenraadpleging hadden de leden, net zoals bij de ALV, een gewogen aantal stemmen, 
leder lid heeft één stem per 1.000 inwoners met een maximum van 75 stemmen.

Ook in de komende periode zal de VNG zich tot het uiterste inspannen om de financiële positie van 
gemeenten te verbeteren. Op korte termijn voert de VNG actie in de voorbereiding op het AO van 
de Vaste Kamercommissie van Binnenlandse Zaken op 2 juli a.s. over de financiële verhoudingen. 
De VNG heeft speciaal voor dit AO op 24 juni jl. een position paper gepresenteerd, dat ingaat op de 
aard van de financiële problemen van gemeenten, de noodzaak te komen tot structureel gezonde 
gemeenten, de zich ophopende maatschappelijke problemen en de bijkomende effecten van de 
coronacrisis. In het position paper wordt ook expliciet aandacht gevraagd voor de tekorten in het 
sociaal domein, de opschalingskorting en de herijking van het Gemeentefonds. Dit is echter slechts 
een eerste stap in de opmaat naar Prinsjesdag, verder overleg met het kabinet en de voorbereiding 
op de landelijke verkiezingen en de kabinetsformatie. De VNG zal de leden intensief blijven 
betrekken bij haar inzet.

De drie amendementen van Barendrecht, Drechterland c.s. en Horst a/d Maas c.s. hadden een 
gelijke strekking en pleiten alle voor beperking van de door het bestuur voorgestelde 
contributiestijging van 3,9% tot een stijging van 2,9%. Daarmee zou voor de VNG de loon- en 
prijscompensatie behouden blijven, maar zou de opslag van 1% voor de ingroei naar de dekking 
van de kernorganisatie van het VNG bureau uit contributie-inkomsten vervallen. De amendementen 
waren met name gebaseerd op de slechte financiële situatie waarin gemeenten verkeren door de 
eerdere bezuinigingen en de gevolgen van de huidige Coronamaatregelen.

Het bestuur heeft daarop aangegeven de financiële zorgen van de indienende gemeenten te delen 
en ook zelf de gevolgen te ervaren van eerdere bezuinigingen en de Coronacrisis. Het bestuur 
heeft de amendementen ontraden omdat de VNG de middelen uit het contributievoorstel hard nodig 
heeft 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.

Bekrachtiging uitslagen ledenraadpleqinq in uitqestelde ALV september
Het doel van deze ledenraadpleging is om ervoor te zorgen dat de gemeenten in hun begrotingen 
tijdig rekening kunnen houden met de financiële bijdragen en de VNG zekerheid te geven bij het 
uitvoeren van haar van activiteiten en de financiering daarvan in de komende maanden. Om de 
steun van de leden voor de zes voorstellen te verkrijgen hebben wij gekozen voor een 
ledenraadpleging met een gewogen stemming én met het recht van amendement voor de leden. 
Daarmee is zo goed mogelijk aangesloten op de besluitvorming in de reguliere ALV. De uitkomsten

Contributievoorstel VNG 2021
Op dit voorstel zijn drie amendementen van gelijke strekking ingediend. Gelet hierop is naast het 
contributievoorstel van het bestuur (stijging van 3,9%) ook een geamendeerd contributievoorstel 
(stijging van 2,9%) aan de leden voorgelegd. Het contributievoorstel van het bestuur is 
aangenomen met een meerderheid van 62%. Het geamendeerde voorstel werd door 34% gesteund 
en 4% sprak zich uit tegen beide voorstellen.
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Wij danken u voor uw steun voor onze voorstellen en zullen u nauw betrekken bij de uitvoering 
ervan.

mr J.H.C. van Zanen 
voorzitter

van deze ledenraadpleging dienen in de uitgestelde ALV van september formeel te worden 
bekrachtigd.

Met vriéndelijke groet,
Vereniging van Nederlandse Gemeenten


