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Geacht college en gemeenteraad, 

 

Uitgestelde ALV VNG op vrijdag 25 september (15.00-17.00 uur) 

 

Afgelasting VNG Congres, ledenraadpleging en uitgestelde ALV 

Als gevolg van de coronacrisis is eerder het VNG congres van juni afgelast. In de periode mei-juni 

is daarop een ledenraadpleging gehouden die ervoor zorgde dat de gemeenten in hun begrotingen 

tijdig rekening konden houden met de financiële bijdragen aan de VNG en de VNG zekerheid gaf bij 

het uitvoeren van haar activiteiten en de financiering daarvan. In de uitgestelde ALV van 25 

september a.s. wordt de uitslag van de ledenraadpleging ter bekrachtiging aan u voorgelegd en 

ontvangt u onder andere voorstellen inzake de uitvoering van eerdere ALV-moties en een wijziging 

van de VNG Statuten. U ontvangt de vergaderstukken op vrijdag 28 augustus.  

 

Digitale ledenvergadering op 25 september 

Het VNG bestuur heeft besloten om op 25 september een digitale ledenvergadering te houden. Op 

dit moment verkennen wij de mogelijkheden om optimaal invulling te geven aan een digitale 

ledenvergadering met vertegenwoordigers van 355 gemeenten. Het is nog belangrijker dan anders 

dat wij amendementen en moties zo vroeg mogelijk ontvangen en dat insprekers tijdig bekend zijn. 

Op de dag zelf nog beslissen om de digitale vergadering te willen toespreken zal i.v.m. de techniek 

helaas niet mogelijk zijn. 

De termijnen voor indiening van amendementen en moties blijven daarbij ongewijzigd. 

Amendementen dienen (statutair) uiterlijk maandag 14 september te zijn ingediend. Ook voor 

moties vragen wij u om deze termijn aan te houden in verband met de voorbereiding van het 

preadvies van het bestuur en van de standpuntbepaling door de leden.  
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Wij zullen u in de komende periode nader informeren over de voorbereiding van deze digitale 

ledenvergadering en vragen u om dit tijdstip alvast in uw agenda te reserveren.  

 

Wetsvoorstel Tijdelijke wet maatregelen covid-19 op 13 juli bij Tweede Kamer ingediend 

Met dit wetsvoorstel wil het kabinet voor de langere termijn komen tot maatregelen om covid-19 te 

bestrijden. De VNG en het Nederlands Genootschap van Burgemeesters hebben op verzoek van 

de ministers van BZK, JenV en VWS op 4 juni jl. gereageerd op de consultatieversie van het 

wetsvoorstel.  

De VNG en NGB brengen op dit moment de wijzigingen in kaart, waaronder de betekenis van het 

wetsvoorstel voor de positie van gemeenten. Zij reageren later inhoudelijk op het wetsvoorstel. 

Het wetsvoorstel kunt u hier raadplegen: 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?id=2020Z13912&dossier=35526.  

De reactie van de VNG en de NGB op de consultatieversie is hier te vinden: 

https://vng.nl/nieuws/tijdelijke-wet-maatregelen-covid-19-reactie-vng-en-ngb 

 

Financiële bijwerkingen van corona 

Deze week heeft onderzoeksbureau AEF het rapport over de financiële consequenties van Corona 

opgeleverd. Het onderzoek, in opdracht van de VNG uitgevoerd, geeft een beeld van de mogelijke 

extra kosten, minder inkomsten en eventueel minder uitgaven voor gemeenten door de 

coronacrisis. Hiervoor heeft AEF twee scenario’s ontwikkeld en in bandbreedtes de consequenties 

per scenario geschetst. De raming van de kosten lopen in het meest gunstige scenario in geheel 

2020 op tussen € 1,48 en € 1,83 miljard. In het meest ongunstige scenario lopen de kosten op tot 

tussen de € 2,26 en € 2,78 miljard. Het rapport dient als input voor verdere gesprekken met het Rijk 

over een reële compensatie. Het rapport en de hierover verzonden ledenbrief zijn te lezen via 

onderstaande link: 

https://vng.nl/nieuws/zicht-op-financiele-consequenties-corona-voor-gemeenten 

 

Afspraken financiering GGD, JGZ en VR. 

In bestuurlijk overleg met minister de Jonge op 14 juni jl. zijn afspraken gemaakt over de 

compensatie van kosten die GGD en Veiligheidsregio maken voor de inzet op de aanpak van 

COVID-19. De kosten worden vergoed op basis van artikel 62 Wet publieke gezondheid en de 

artikelen 15 en 16 van het Besluit publieke gezondheid. Basis voor de compensatie zijn de 

rapporten die door AEF in opdracht van de VNG, respectievelijk het Veiligheidsberaad zijn 

opgesteld. De rapporten geven een eerste indicatie en inschatting van de kosten op hoofdlijnen op 

landelijk niveau. Via de voorzitter van de Veiligheidsregio kan elke GGD en Veiligheidsregio een 

voorschot aanvragen  bij het ministerie van VWS, voor de periode tot 1 juni en vervolgens per 

maand. Hiervoor is een format beschikbaar. Om maatwerk te kunnen leveren en administratieve 

lasten te beperken zullen de voorschotten voor de GGD rechtstreeks aan de GGD worden 

overgemaakt. De einddeclaraties voor het boekjaar 2020 dienen vóór 1 september 2020 

toegestuurd e worden aan het ministerie van VWS. De afspraken worden in principe voor 2021 

verlengd. 

Voor wat betreft de GGD kosten zijn twee expliciete afspraken gemaakt. 

a. Het tarief voor laboratoriumonderzoeken dat door het RIVM aan de GGD wordt vergoed is 

per 1 juni 2020 vastgesteld op 65 euro. Voor zover de GGD te maken heeft met 

contractafspraken met een hoger tarief moet een uiterste inspanning worden gedaan om 

met spoed de contractafspraken aan te passen op het landelijk tarief van € 65,-. 
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b. Voor de capaciteit van de GGD voor het Bron- en Contactonderzoek (BCO) is afgesproken 

een regionale capaciteit beschikbaar te hebben voor 30.000 testen per dag en 2% positieve 

testuitslagen. Daarnaast heeft VWS met GGD GHOR een bekostigingsafspraak gemaakt 

over een aanvullende landelijke capaciteit voor BCO gebaseerd op 30.000 testen per dag 

en 5% positieve testuitslagen. Blijkt er meer capaciteit nodig te zijn dan kunnen de 

afspraken worden bijgesteld. GGD GHOR houdt hiervoor vinger aan de pols.  

Voor JGZ-instellingen die niet bij de GGD zijn ondergebracht, zijn die kosten voor gemeenten met 

een aanvullend AEF-onderzoek in beeld gebracht. Deze meerkosten worden eveneens door het 

Rijk vergoed. Rijk en gemeenten maken  nadere afspraken over de wijze van financiering.  

 

Gemeenten maken ook zelf kosten voor het uitvoeren van de maatregelen van de 

Veiligheidsregio’s, denk aan kosten voor handhaving door boa’s en aan verkeersmaatregelen. Deze 

kosten zullen worden meegenomen in de afspraken die de VNG met het Rijk gaat maken over de 

meerkosten voor gemeenten. Hiervoor vindt 17 augustus een bestuurlijk overleg financiële 

verhoudingen plaats.  

 

Tegemoetkoming voor sportverenigingen 

Amateursportorganisaties die financieel hebben geleden door de coronamaatregelen kunnen een 

tegemoetkoming ontvangen. Gemeenten worden opgeroepen om sportverenigingen te informeren 

over deze regeling. Er wordt nog gewerkt aan de regeling voor huurcompensatie, waar gemeenten 

zelf een rol in hebben. Meer informatie vindt u hier: https://vng.nl/nieuws/tegemoetkoming-

coronaschade-voor-sportverenigingen 

 

Factsheet gemeentelijke steun aan cultuursector 

Het kabinet stelt gemeenten een bevoorschotting van € 60 miljoen beschikbaar om de lokale en 

regionale culturele sector te ondersteunen. Er is een factsheet beschikbaar dat u helpt de 

ondersteuning te verlenen in lijn met de Europese staatssteunregels. Meer informatie vindt u hier: 

 https://vng.nl/nieuws/factsheet-voor-gemeentelijke-steun-aan-cultuursector 

 

Programma Samenleving en COVID-19 

Nu er stapsgewijs maatregelen worden versoepeld heeft het kabinet besloten om de crisistructuur 

af te bouwen. Hiervoor heeft het het Programma Directoraat-Generaal Samenleving en COVID-19 

(PSC-19) in het leven geroepen. Hoofddoel van het PSC-19 is regie op en coördinatie van de 

verschillende maatregelen en zoeken naar balans tussen heropening van de economie en het 

maatschappelijk leven enerzijds en voorkomen van nieuwe virusuitbraken anderzijds.  

Op verzoek van het Rijk fungeert de bestuurlijke VNG-klankbordgroep, uitgebreid met 

vertegenwoordigers van Rijk, provincies en waterschappen, vanaf heden als interbestuurlijke 

klankbordgroep. VNG is daarnaast vertegenwoordigd in het voorbereidende directeurenoverleg en 

het programmateam. 

 

Met vriendelijke groet, 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 

 

L.K. Geluk 

Algemeen directeur
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