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ADVIESNOTA voor burgemeester en wethouders   Openbare besluitenlijst 
 
Zaaknummer: 57548-2021 
 
Medewerker : Derk van Dijken 
Team : Projectmanagement en Advies 
Datum : 17 december 2021 
Portefeuillehouder : burgemeester A.G.J. Strien 

      
 
BIJLAGEN: 

 Ledenbrief uitnodiging extra ALV 13 januari 2022 zaaknr 55267-2021  
 Coalitieakkoord 2021-2025 zaaknr 55267-2021  
 Set vergaderstukken zaaknr 55267-2021  

AFSTEMMING MET →  
 

  Actief openbaar 
  Niet actief openbaar 
  Actief openbaar, eerst contact met steller van deze adviesnota 

ONDERWERP 
Extra algemene ledenvergadering VNG 13 januari 2022 

 
BESLUIT burgemeester en wethouders 

1. Kennis te nemen van de vergaderstukken van de algemene ledenvergadering van de Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten van 13 januari 2022; 

2. De burgemeester te machtigen om tijdens de vergadering deel te nemen aan stemmingen; 
3. De vergaderstukken op de lijst van ingekomen stukken van de raad van 24 januari te plaatsen. 

 
SAMENVATTING 
Op 13 januari vindt een extra algemene ledenvergadering (ALV) plaats van de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten. Directe aanleiding is de herijking van het gemeentefonds. Een ontwikkeling die 
van grote invloed is op de gemeentefinanciën vanuit het Rijk. Op de agenda staat ook het recent gesloten 
coalitieakkoord waarin naast gemeentefinanciën tal van thema’s zijn opgenomen die de gemeenten raken 
zoals woningbouw, klimaat en (jeugd)zorg. 
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INLEIDING 
Op 13 januari vindt een extra digitale ALV plaats van de VNG. Deze vergadering is op verzoek van de 
leden ingelast naar aanleiding van een aantal druk bezochte bestuurlijke sessies in november over de 
herijking van het gemeentefonds. Door diverse (groepen) van gemeenten is aangedrongen op een extra 
ALV omdat er zorg bestaat dat het nieuwe kabinet onvoldoende tegemoet komt aan het ROB-advies over 
de herijking van het gemeentefonds. Inmiddels ligt er een coalitieakkoord (zie bijlage), hier wordt in de ALV 
bij stilgestaan. Over de verdere doorwerking wordt doorgesproken in de reguliere ALV die al gepland stond 
op 11 februari 2022.  
 
Naast het regeerakkoord en de herijking van gemeentefonds wordt ook stilgestaan bij de stand van zaken 
van een aantal eerder ingediende moties ten aanzien van het Klimaatakkoord, Omgevingswet en andere 
relevante onderwerpen. 
 
BEOOGD RESULTAAT 
Een standpunt bepalen ten aanzien van de geagendeerd onderwerpen. 
 
KADER 
 
ARGUMENTEN 
Omdat de vergaderstukken kort geleden beschikbaar zijn gesteld en het belang om dit nog in 2021 te 
bespreken wordt volstaan met een verwijzing naar de bijlagen voor de vergaderstukken. 
Ten aanzien van de herijking van het gemeentefonds zijn we als Olst-Wijhe voornemens om samen met 
andere ‘nadeelgemeenten’ een motie in te dienen om het proces tot herijking te beïnvloeden. Hiervoor 
wordt verwezen naar het collegevoorstel en raadsinformatiebrief die eveneens voor deze 
collegevergadering zijn geagendeerd. 
 
DRAAGVLAK 
 
DUURZAAMHEID 
 
RISICO’S (financieel/juridisch) 
 
FINANCIËLE CONSEQUENTIES 
 
AANPAK/UITVOERING 
Na uw besluit worden de vergaderstukken op de lijst van ingekomen stukken van de raad geplaatst. 
Burgemeester Strien zal het college vertegenwoordigen tijdens de ALV van 13 januari 2022. 
 
 


