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Samenvatting 

Hierbij ontvangt u de VNG-ledennieuwsbrief coronacrisis nummer 12 met onder andere aandacht 

voor het proces rond de ledenraadpleging in verband met de uitgestelde ALV, de Spoedwet 

COVID-19, een update van onze coronawebsite en de wekelijkse VNG Dialoog. 
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Geacht college en gemeenteraad, 

 

Hierbij ontvangt u de VNG-ledennieuwsbrief coronacrisis nummer 12 met onder andere aandacht 

voor het proces rond de ledenraadpleging in verband met de uitgestelde ALV, de Spoedwet 

COVID-19, een update van onze coronawebsite en de wekelijkse VNG Dialoog. 

 

Definitieve voorstellen ledenraadpleging in verband met de uitgestelde ALV 

In de ledenbrief van 11 juni jl. heeft het bestuur de definitieve voorstellen van de ledenraadpleging 

aan u voorgelegd (https://vng.nl/brieven/definitieve-voorstellen-ledenraadpleging-in-verband-met-

uitgestelde-alv). Het gaat om in totaal zes voorstellen, waarvan vijf voorstellen ongewijzigd aan u 

worden voorgelegd. Op deze vijf voorstellen zijn geen amendementen ingediend en er zijn geen 

tegenkandidaten gesteld tegen de kandidaten op de voordracht van de adviescommissie 

Governance voor de invulling van vacatures in bestuur en commissies.  

 

Wel zijn drie amendementen ingediend op het contributievoorstel VNG voor 2021. Deze zijn van 

gelijke strekking en pleiten alle voor beperking van de door het bestuur voorgestelde 

contributiestijging van 3,9% tot een stijging van 2,9%. Daarmee blijft voor de VNG de loon- en 

prijscompensatie behouden, maar vervalt de opslag van 1% voor de ingroei naar de dekking van de 

kernorganisatie van het VNG bureau uit contributie-inkomsten. De amendementen zijn met name 

gebaseerd op de slechte financiële situatie waarin gemeenten verkeren door de eerdere 

bezuinigingen en de gevolgen van de huidige coronamaatregelen.  

 

Het bestuur deelt de financiële zorgen van de indienende gemeenten en de bestuursleden ervaren 

ook zelf in hun gemeenten de gevolgen van eerdere bezuinigingen en de coronacrisis. De VNG 

heeft de middelen uit het contributievoorstel echter hard nodig om zich juist in coronatijd extra in te 

zetten in de belangenbehartiging en voor producten en dienstverlening voor de leden. Die 
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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. Gelet hierop heeft het bestuur de 

amendementen op het contributievoorstel niet overgenomen en handhaaft het zijn eerdere voorstel. 

Dat betekent dat u bij stemming 3. “VNG contributievoorstel 2021” kunt kiezen tussen het 

bestuursvoorstel (3,9%), het geamendeerde voorstel (2,9%), een tegenstem of een onthouding van 

stemmen. 

 

De gemeenten kunnen stemmen tot en met vrijdag 26 juni a.s. Het gaat in deze ledenraadpleging 

om een gewogen stemming, zoals die ook geldt voor ledenvergaderingen. In de week van 29 juni 

a.s. zal het bestuur de uitslag van de ledenraadpleging bekend maken. De uitslag van de 

ledenraadpleging wordt ter bekrachtiging aan de leden voorgelegd in de uitgestelde ALV na de 

zomer. De link naar het stemformulier is op 11 juni jl. toegezonden aan alle gemeentesecretarissen.  

 

Reactie VNG en NBG op Spoedwet COVID-19 

In de vorige Ledennieuwsbrief coronacrisis (nr. 11) informeerden wij u over het proces rondom het 

wetsvoorstel Tijdelijke wet maatregelen COVID-19. De VNG en het NGB hebben op verzoek van de 

ministers van BZK, JenV en VWS gereageerd op het wetsvoorstel.  

 

Onze belangrijkste opmerkingen over het wetsvoorstel zijn: 

• We vinden het positief dat gemeenten meer dan in de huidige crisisstructuur in positie 

worden gebracht. Maar het wetsvoorstel biedt te weinig ruimte voor lokaal maatwerk. Ook 

gemeenten moeten in de volgende fase het belang van de volksgezondheid én 

maatschappelijke en economische belangen kunnen afwegen en beslissen welke 

maatregelen nodig zijn. Bij een te sterke regulering op centraal niveau is die afweging niet 

mogelijk.  

• Het voorstel voorziet niet in democratische legitimatie van maatregelen op gemeentelijk 

niveau. Lokaal zijn alleen ontheffingen mogelijk, daarmee hebben alleen burgemeesters 

nog enige zeggenschap. Wethouders en gemeenteraden moeten beter bij de 

besluitvorming op lokaal niveau worden betrokken. We doen een tekstvoorstel voor 

aanvulling van de wet.  

• Er is niet voorzien in voldoende afstemming tussen de bevoegdheden van de minister, 

veiligheidsregio’s en de burgemeester. We vinden het noodzakelijk bij de 

bevoegdheidsuitoefening aansluiting te zoeken bij de bestaande mogelijkheden tot 

intergemeentelijk overleg. 

• De burgemeester is belast met het toezicht op de naleving van de open zorgplicht voor 

publieke plaatsen. Dit vraagt veel van de gemeentelijke handhavingscapaciteit. We vragen 

het Rijk nadrukkelijk om ondersteuning bij en financiële compensatie voor het uitoefenen 

van dit toezicht. 

 

De volledige reactie van VNG en NGB is te lezen via https://vng.nl/nieuws/tijdelijke-wet-

maatregelen-covid-19-reactie-vng-en-ngb. Het concept van het wetsvoorstel is niet openbaar en 

kunnen we dus niet publiceren. Zodra het wetsvoorstel gereed is voor indiening bij de Tweede 

Kamer, wordt het openbaar voor eenieder.  
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Format berekening omzetgarantie zorgaanbieders beschikbaar 

Voor de continuïteit van de financiering voor zorgaanbieders in Wmo en Jeugdwet is nu een format 

beschikbaar voor een registratieformulier. Daarmee kunt u alle informatie opvragen die op dit 

moment nodig is. Hiermee worden onnodige administratieve uitvoeringslasten voorkomen. 

De VNG en de zorgbranches roepen gemeenten en zorgaanbieders, die nog geen afspraken 

hebben gemaakt waarover beide partijen tevreden zijn, zeer dringend op om dit format te 

gebruiken, waar mogelijk ook met terugwerkende kracht. 

Zie https://vng.nl/nieuws/format-berekening-omzetgarantie-zorgaanbieders-beschikbaar 

 

Update van website vng.nl/corona 

Op de VNG-website over de coronacrisis blijven we dagelijks informeren over voor gemeente 

relevante ontwikkelingen. Aankomende week wordt het onderwerp ‘intelligente lockdown’ van de 

site gehaald. Relevante FAQ’s worden verplaatst naar het onderwerp ‘verantwoord openstellen’. 

Via de website kunt u reeds uitgezonden webinars en de VNG Dialogen op een voor uw geschikt 

moment terugkijken. 

 

Deze week nieuw op de site: 

• Verantwoord openstellen/ Openbare ruimte/ oproep toegankelijkheid voor minder validen 

• Financiën en scenario-ontwikkelingen/ Reactie VNG en NGB op Tijdelijke wet maatregelen 

covid-19 

• Op 5 juni is er een nieuwe versie van de handreiking Tozo gepubliceerd in beide Tozo-

toolkits 

• De handreiking oneigenlijk gebruik Tozo is via www.vng.nl/tozo te raadplegen achter een 

inlogpagina. Heeft u deze niet, dan komt u automatisch op de pagina waar u dit kunt 

aanvragen. Regel is dat u binnen 1 werkdag toegang krijgt. 

 

VNG Dialoog in coronatijd 

 

Wekelijkse VNG Dialoog 

Elke donderdagmiddag is er een VNG Dialoog in coronatijd over de gevolgen van corona voor 

gemeenten. Elke week komt een actueel thema aan bod waar verschillende experts en 

medewerkers en/of bestuurders uit het gemeentelijke veld over in gesprek gaan. U kunt live 

deelnemen en uw vragen inbrengen. 

 

VNG Dialoog 18 juni: Scenarioplanning 

Op donderdag 18 juni, 16.00-17.00 uur, is Scenarioplanning het thema van de VNG Dialoog in 

coronatijd. We weten niet hoelang de coronacrisis zal duren en hoeveel impact de crisis op de 

maatschappij zal hebben. Wel worden er verschillende scenario’s ontwikkeld voor de middellange 

en langere termijn. Over het toepassen van scenarioplanning in deze crisis gaan we in gesprek met 

Renate Kenter (Senior consultant scenariostrategie bij De Ruijter Strategie) en Chris Ravensbergen 

(Directeur VNG Risicobeheer). Marco Zannoni (Directeur COT Instituut voor Veiligheids- en 

Crisismanagement) brengt u op de hoogte van de actualiteit. U kunt live deelnemen aan deze VNG 

Dialoog in coronatijd door u hier aan te melden: Aanmeldformulier. Hier kunt u zich ook aanmelden 

voor de dialoog op 25 juni over de actualiteit rondom de COVID-19 wet.  
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Terugblik VNG Dialoog 11 juni: De economische gevolgen van de COVID-19 crisis 

Op 11 juni spraken Boaz Adank (wethouder in Breda op de dossiers Economie, Werk en 

Bereikbaarheid en eerste locoburgemeester) en Daniëlle de Clerck (medewerker Ontwikkeling en 

P10 Programmacoördinator Sociaal Platteland bij de gemeente Sluis) over de economische 

gevolgen van de crisis. Mariëtte Hamer (SER-voorzitter en initiatiefnemer van de Denktank 

Coronacrisis) vertelde via een video waarop we ons zouden moeten richten om de economie te 

herstellen. Abderrahman Kaouass (Managing consultant COT Instituut voor Veiligheids- en 

Crisismanagement) rondde de dialoog af met relevante ontwikkelingen voor het lokale bestuur. 

Deze VNG Dialoog in coronatijd is terug te kijken via https://youtu.be/dXsPj-mguz4 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 

 

 

L.K. Geluk 

Algemeen directeur
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