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Collegevoorstel 

Onderwerp : Algemene ledenvergadering VNG 

Voorgestelde beslissing: 
1. Instemmen met de voorgestelde adviezen. 
2. Hans Alberse mandateren namens de gemeente te stemmen. 
3. Instemmen met het bijgevoegde amendement 
4. Dit besluit ter kennisname aan de raad sturen 

Aanleiding 

Op 18 juni 2014 houd de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) haar Algemene Ledenvergadering 
(ALV). Op de agenda staan de onderwerpen voor besluitvorming zoals die in onderstaand inhoudsoverzicht 
zijn opgenomen. Wij adviseren uw college in te stemmen met de voorstellen op de agenda van de ALV-
VNG. 

Behandeling agenda ALV 
Inhoud 
De volgende punten staan op de agenda van de Algemene Ledenvergadering. 

2. Benoeming van de commissie tot het nazien van de notulen van de algemene ledenvergadering 
van woensdag 18 juni 2014. 

Ter vergadering doet het bestuur een voorstel voor de invulling van de commissie. 

Advies: instemmen met het voorstel. 

3. Vaststelling notulen van de Buitengewone algemene vergadering van vrijdag 29 november 2013. 
De notulen zijn gecontroleerd door de door de ALV benoemde commissie tot het nazien van de notulen van 
de ALV van 29 november 2013. Deze vergadering is niet bijgewoond door een vertegenwoordiger van de 
gemeente Berkelland. De in de BALV genomen besluiten zijn conform de besluiten die uw college ter 
voorbereiding van de BALV heeft genomen. De inhoud van de notulen geeft geen aanleiding voor 
opmerkingen. 

Advies: de notulen goedkeuren. 

5. Financiën vereniging. 
a. Financieel jaarverslag 2013 

b. decharge verlenen aan het bestuur; 

c. contributievoorstel 2015. 

a. Financieel jaarverslag 2013 
De VNG sluit het jaar 2013 af met een positief resultaat van € 2,147 miljoen. Dit is € 3,326 miljoen 
beter dan begroot. Het positieve resultaat ontstaat vooral door een beter resultaat van de 
beleggingen en een beter resultaat van de bedrijven waarvan de VNG aandeelhouder is. Het 
positieve resultaat wordt voor het grootste gedeelte toegevoegd aan de algemene reserve. Er wordt 
ook een reserve gevormd waarin de winst van de Coöperatie Kwaliteitsinstituut Nederlandse 
Gemeenten wordt gestort. De laatste reserve wordt gevormd om in de toekomst eventueel een 
winstuitkering te kunnen doen vanuit de Coöperatie Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten. De 
VNG gebruikt haar vermogen om inkomsten te genereren die een groot deel van haar kosten 
moeten dekken. Het is daarom begrijpelijk dat het overschot van 2013 niet wordt uitgekeerd aan de 
deelnemers. 

b. De jaarrekening is goedgekeurd door de accountant en geeft verder geen aanleiding tot 
opmerkingen. We kunnen het bestuur decharge verlenen. 

c. Het bestuur stelt voor de contributie met 0,29% te verhogen. De verhoging is opgebouwd uit twee 
onderdelen van 0,2 en 0,09%. 



Onderdeel 1. 
• Heeft betrekking op een verhoging die aansluit bij de ontwikkeling van de algemene uitkering. Naar 

verwachting zal het nominaal accres van het gemeentefonds 0,2% zijn. Het definitieve 
accrespercentage wordt pas later vastgesteld. De stijging van de contributie met 0,2% die 
samenhangt met de ontwikkeling van het gemeentefonds is op zich te billijken. De VNG krijgt te 
maken met loon- en prijsstijgingen en moet deze op enigerlei wijze compenseren. Eerder is 
afgesproken dat voor de indexering van de subsidie wordt aangesloten bij het nominaal accres van 
het gemeentefonds. Deze lijn wordt nu gevolgd. Wel was voor de periode 2011 - 2014 afgesproken 
dat de ontwikkeling van het accres nog eens gekort zou worden met 2%. Deze richtlijn wordt nu 
losgelaten. Dit komt wel overeen met de afspraak die hier over gemaakt is. Die liep maar tot en met 
2014. 

Onderdeel 2. 
Het tweede onderdeel is een correctie in verband met het verminderen van het aantal gemeenten. 
Deze correctie zorgt voor een stijging van de contributie met 0,09%.De contributie per inwoner is niet 
voor alle gemeenten even groot. Kleine gemeenten betalen meer per inwoner dan grote gemeenten. 
Door herindelingen houden steeds meer kleine gemeenten op te bestaan en ontstaan er grotere 
gemeenten. Omdat die grotere gemeenten minder betalen per inwoner nemen de inkomsten van de 
VNG af. Dit wil de VNG compenseren met een contributieverhoging. Dit deel van de 
contributieverhoging is te begrijpen. Verhoogt de VNG de contributie hier niet dan ontvangt zij 
minder inkomsten. 

Er zijn ook twee alternatieven die beide leiden tot het niet instemmen met de contributieverhoging. 
1. We stellen voor dat de tussen 2011 en 2014 gehanteerde richtlijn voor de contributie van de VNG 

wordt voortgezet. Dit betekent dat de contributie niet stijgt met 0,29% maar moet dalen met 1,71%. 

2. We behandelen de VNG als een gemeenschappelijke regeling en stellen dat ook zij in 2015, 0,94% 
moeten inleveren. Dit komt overeen met de richtlijn die de Achterhoekse gemeenten hebben 
opgesteld voor de begrotingen 2015 van de gemeenschappelijke regelingen. 

Advies m.b.t. a. en b.: het financieel jaarverslag 2013 goedkeuren en decharge verlenen aan het bestuur. 

Advies m.b.t. c: de voorgestelde contributieverhoging van de VNG : Instemmen met onderdeel 2.2 te weten 
0,94 procent 

6. Governance VNG 
a. Stand van zaken governance en kandidaatstellingsprocedure; 

b. voorstel wijziging naamgeving van en opdracht aan commissie Milieu en Mobiliteit. 

a. De laatste stand van zaken en de voortgang van de kandidaatstellingsprocedure wordt in de 
vergadering toegelicht. 

b. Voorstel tot toevoeging van het thema 'energie' aan de opdracht ten de naam van de commissie. De 
naam wordt: Commissie Milieu, Energie en Mobiliteit. 

Advies m.b.t. a.: kennisnemen van de stand van zakengovernance en kandidaatstellingsprocedure. 
Advies m.b.t. b.: instemmen met toevoegen thema 'Energie' en aanpassen naam in Commissie Milieu, 
Energie en Mobiliteit. 

7. VNG Agenda 

De ontwikkeling van de VNG organisatie wordt in de vergadering toegelicht. 

Advies: kennis nemen van de ontwikkeling. 

8. Organisatie van de uitvoeringskracht 
Op 1 januari 2015 zijn de drie decentralisaties werk, maatschappelijke ondersteuning en jeugd eenfeit. 
Gemeenten zijn vanaf dat moment verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo 2015,Participatiewet en 
Jeugdhulp. Een grote uitbreiding van het takenpakket voor gemeenten, waargemeenten al lange tijd aan 
werken. Continuïteit van zorg in 2015, regionale samenwerking tussengemeenten, de inkoop en 



aanbesteding en het inrichten van de "toegang" zijn de belangrijkstethema's.De decentralisaties brengen 
zowel voor de gemeenten als hun burgers ingrijpende veranderingenmet zich mee. Behalve een 
verschuiving van taken van het Rijk en de provincies naar gemeenten,gaat het immers om een 
fundamentele verschuiving van de verantwoordelijkheden tussen overheiden burgers om de menselijke maat 
terug te brengen in het sociale domein. Het voorliggende stukgaat over de collectieve wijze waarop 
gemeenten dat organiseren. 

In dit voorstel staat: 
1. Een toelichting op de huidige ontwikkelingen die op gemeenten afkomen en hoe hier mee wordt 

omgegaan. 

2. Voorstellen over de organisatie van deze uitvoeringskracht. 
3. Een resolutie inzake het belang van standaardisatie van processen in het sociaal domein. 
4. Een overzicht van de voorstellen die in de ALV worden gebracht. 

Ad 2 betreft de volgende onderwerpen (voor de bijbehorende financieringsvoorstellen zie 2.10 
2.1 Organisatie van uitvoeringskracht bij landelijke inkoop jeugdhulp 

2.2 Financieringsvoorstellen in het kader van Jeugdzorg 
• Vertrouwenswerk 

• Jeugd GGZ 

2.3 Organisatie van uitvoeringskracht bij de landelijke inkoop Wmo 
• Landelijke inkoop(voorwaarden) specialistische begeleiding ZG 

• Landelijke doventolk voorziening 

• Slachtoffers van eergerelateerd geweld en loverboys 

2.4 Financieringsvoorstellen in het kader van Wmo 2105 
• De doventolkfunctie 

• 24 uur telefonisch of elektronisch luisterend oor en advies (Sensoor) 

• Slachtoffers van eergerelateerd geweld en loverboys 

• Knooppunt Huwelijksdwang en achterlating 

• Opvang mannelijke slachtoffers geweld in huiselijke kring 

• Eén landelijk telefoonnummer AMHK 

• Standaardiseren declaratie en facturatie Wmo en Jeugd 

• Financiering exploitatiekosten SVB uitvoering trekkingsrecht pgb 

• Sociale Wijkteams 

2.5 Organisatie van uitvoeringskracht bij landelijke inkoop Participatiewet 

• Landelijke doventolk voorziening 

• Meeneembare voorzieningen 

2.6 Financieringsvoorstellen in het kader van Participatiewet 
• Doventolkfunctie werkdomein 
• Meeneembare voorzieningen werkdomein 

2.7 Organisatie van uitvoeringskracht in het kader van Burgerzakenmodules 
Beheer Burgerzakenmodules 

2.8 BTW gevolgen 
Voor zover nu kan worden overzien zijn onder de huidige wetgeving, met uitzondering van 
de Burgerzakenmodules, alle activiteiten die ten grondslag liggen aan de voorgestelde 
uitnamen, vrijgesteld van BTW, dan wel, het is pleitbaar dat deze vrijgesteld zijn van BTW. In 
2015 zal de wet op de omzetbelasting worden aangepast. Op het moment van schrijven is 



nog niet duidelijk hoe deze er uit gaat zien. 
2.9 Organisatie van uitvoeringskracht in verenigingsverband. 
In verenigingsverband geven we invulling aan de uitvoeringskracht onder andere door de 
landelijke coördinatiefunctie. De uitvoering van de landelijke inkooptaken vindt de komende 
jaren daarmee plaats bij de VNG. Op dit moment worden deze taken deels uitgevoerd door 
medewerkers van de VNG aangevuld met externe capaciteit. Deze voorlopige situatie wordt 
in 2014 omgevormd tot een landelijke coördinatiefunctie bij de VNG. Deze zal in ieder geval 
voor de periode 2015 - 2017 de relatie met de aanbieders onderhouden, het contractbeheer 
uitvoeren en hierover contacten onderhouden met regionale samenwerkingsverbanden en 
individuele gemeenten. Ook zal het opdrachtgeverschap voor de functies waarvoor VNG, 
namens de gemeenten, opdrachtgever en financier wordt hier belegd worden. Voor het 
kwartiermaken van deze landelijke coördinatiefunctie is een uitname uit de drie 
desbetreffende macrobudgetten nodig van € 0,25 min. In november 2014 zal er tijdens de 
BALV een uitgewerkt voorstel worden voorgelegd over het functioneren van deze landelijke 
coördinatiefunctie en de uiteindelijke financiering hiervan. 

2.10. Besluiten mandatering en financieringsvoorstellen ( zie ook kanttekening) 

Algemene opmerkingen t.a.v. deze voorstellen: 
We zien de bezuinigingen die doorgevoerd worden in het sociaal domein niet terug in deze voorstellen. 
M.a.w. hoe gaan de VNG sturen op kostenreductie voor deze voorzieningen en hoe wordt het 
daadwerkelijke gebruik gemonitord. 

Voorstel A. Mandatering. 
Verzoekt de Algemene Ledenvergadering in te stemmen met de mandatering aan de VNG (lees voorzitter 
VNG bestuur) van het sluiten van raamcontracten en het maken van afspraken met specialistische 
aanbieders, waarbinnen gemeenten of naar gebruik afrekenen, of de VNG namens de gemeenten afrekent. 

Akkoord. Dit is van toepassing op onderstaande financieringsvoorstellen. 

Voorstel B (Jeugd). Financiering vertrouwenswerk (twee jaar). 
• Uitvoering vertrouwenswerk€ 7,5 miljoen (Achterhoek € 101.522) in het kader van de Jeugdwet 

Advies akkoord, is een wettelijke verplichting en handig dat de VNG dat centraal voor alle gemeenten 
oppakt. Dit besluit bouwt voort op eerder genomen besluiten hierover, dus mee instemmen. 

Voorstel C (Wmo). Financiering. Doventolkvoorziening leefdomein. 
• Verzoekt de Algemene Ledenvergadering in te stemmen met de uitname uit het macrobudget Wmo 

2015 voor het volgende doel: 

landelijke doventolkvoorzieninq leefdomein (Wmo) € 8,65 mln(Achterhoek 

€117.088) 

Advies: akkoord. Gezien de korte voorbereidingstijd en het beperkte aantal cliënten in onze regio die 
zintuigelijk beperkt zijn is het niet verstandig dit lokaal of regionaal in te kopen. 

Voorstel D (Wmo). Financiering (2 jaar met mogelijkheid verlenging 2 jaar). Electronisch luisterend 
oor. 

• Verzoekt de Algemene Ledenvergadering om voor twee jaar (met de mogelijkheid van verlening met 
maximaal 2 jaar) in te stemmen met de uitname uit het macrobudget Wmo 2015 voor het volgende 
doel: 
24 uur telefonisch of elektronisch luisterend oor en advies (Sensoor) € 4,2 mln(Achterhoek € 
56.852). Van het bedrag van 4,2 miljoen euro stort de VNG naar rato van het aantal inwoners een 
bedrag van € 565.000,- terug naar de de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, 
zodat zij de huidige wijze van inkoop van deze diensten kan voortzetten. 

Advies: Uitgaan van 1 jaar met de optie tot verlenging van nog 1 jaar. Een twee-jarige termijn is aan de 
lange kant. Gezien de korte voorbereidingstijd niet verstandig is om dit lokaal of regionaal in te kopen / 
verzorgen. Het is de meeste snelle en pragmatische oplossing. 

Voorstel E (Wmo). Financiering. Diverse voorstellen gerelateerd aan Vrouwenopvang. 



• Verzoekt de Algemene Ledenvergadering in te stemmen met de uitname uit de decentralisatie
uitkering Vrouwenopvang € 5,86 min (Achterhoek € 79.186) bedragen voor de volgende vier doelen: 

o hulp en opvang aan slachtoffers van eerqerelateerd geweld en loverboys: 
o het organiseren en in standhouden van een Knooppunt Huweliiksdwang en achterlating 
o het organiseren van de opvang van mannelijke slachtoffers van geweld in huiselijke kring 

(jaarlijks gedurende twee jaar) 
o het organiseren van een gratis landelijk telefoonnummer voor de te vormen Advies en 

Meldpunten Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 

Advies: akkoord. Gezien de korte voorbereidingstijd en het beperkte aantal cliënten in onze regio die 
zintuigelijk beperkt zijn is het niet verstandig dit lokaal of regionaal in te kopen / te verzorgen. Dit betreft de 
centrale uitkering aan centrumgemeente Doetinchem. 

Voorstel F (Wmo en Jeugd). Financiering. Standaardiseren facturatie. 
• Verzoekt de Algemene Ledenvergadering in te stemmen met de voorgenomen uitname uit de 

macrobudgetten Wmo 2015 en Jeugd voor het volgende doel: 
o Standaardiseren declaratie en facturatie Wmo en Jeugd € 3,5 mln(Achterhoek € 47.376) 

Advies: akkoord. Dit maakt de facturatie en declaratie voor zowel de aanbieders als gemeenten makkelijker. 
Wel dient dit proces goed gemonitord te worden. Ook dienen goede afspraken gemaakt te worden met 
softwareleveranciers over de centrale ICT-voorziening en ook over de bekostiging. Niet dat gemeenten nog 
extra investeringen dienen te doen buiten de beheerskosten die voor hun rekening komen. 

Voorstel G (Wmo). Financiering. Planvorming en financiering SVB en uitvoering van het 
Trekkingsrecht PGB. 

• Verzoekt de Algemene Ledenvergadering kennis te nemen van de voorgenomen planvorming en 
financiering SVB voor de uitvoering van het Trekkingsrecht PGB. 

Advies: akkoord 

Voorstel H (Participatiewet). Financiering. Doventolkvoorziening werkdomein en meeneembare 
voorziening. 

• Verzoekt de Algemene Ledenvergadering in te stemmen met de uitname uit het macrobudget 
Participatiewet voor de volgende twee doelen: 

doventolk voorziening werkdomein € 0,1 min 
meeneembare voorzieningen € 0,1 min 

Deze uitnamebedraagt 0,2 miljoen euro (Achterhoek € 1.354) in 2015. Ze groeit langzaam mee met het 
aantal Wajongers tot een structurele uitname van 3,6 miljoen euro (Achterhoek € 48.730) op lange termijn. 

Advies: akkoord. Er vanuit gaande dat de genoemde budgetten in overeenstemming zijn met de kosten en 
de geschatte ontwikkeling van het aantal klanten dat via de gemeenten een beroep zal doen op de 
genoemde voorzieningen. 
Het gaat over de "doventolkfunctie werkdomein" en "meeneembare voorzieningen werkdomein". De 
doventolkfunctie wordt landelijk jaarlijks aan zo'n 200 Wajongers toegekend. De meeneembare 
voorzieningen zijn aanpassingen of hulpmiddelen die ook op een andere werkplek kunnen worden gebruikt, 
maar die niet standaard beschikbaar zijn binnen een bedrijf (o.a. orthopedische werkschoenen, mobiele 
teksttelefoon, bureaustoelen, hulpmiddelen tegen stotteren). In totaal maken zo'n 400 mensen in de WIA of 
Wajong daar gebruik van. Gelet op deze lage aantallen is het verstandig deze voorzieningen landelijk te 
regelen via de landelijke coördinatiefunctie van de VNG. Hiertoe wordt een budget onttrokken aan het 
macrobudget Participatiewet. 

Voorstel I (Wmo, Jeugd en participatiewet). Financiering. Kwartiermaken en uitwerken landelijke 
participatiefunctie. 

• Verzoekt de Algemene Ledenvergadering in te stemmen met de eenmalige uitname uit de 
macrobudgetten Wmo 2015, Jeugd en Participatiewet voor het volgende doel: 

kwartiermaken en uitwerken van de landelijke coördinatie functie 

Advies: akkoord. In verenigingsverband geeft de VNG invulling aan de uitvoeringskracht onder andere door 
de landelijke coördinatiefunctie. De uitvoering van de landelijke inkooptaken vindt de komende jaren 
daarmee plaats bij de VNG. Op dit moment worden deze taken deels uitgevoerd door medewerkers van de 



VNG aangevuld met externe capaciteit. Deze voorlopige situatie wordt in 2014 omgevormd tot een landelijke 
coördinatiefunctie bij de VNG. Deze zal in ieder geval voor de periode 2015 - 2017 de relatie met de 
aanbieders onderhouden, het contractbeheer uitvoeren en hierover contacten onderhouden met regionale 
samenwerkingsverbanden en individuele gemeenten. Ook zal het opdrachtgeverschap voor de functies 
waarvoor VNG, namens de gemeenten, opdrachtgever en financier wordt hier belegd worden. Voor het 
kwartiermaken van deze landelijke coördinatiefunctie is een uitname uit de drie desbetreffende 
macrobudgetten nodig van € 0,25 min (Achterhoek € 3.384). In november 2014 zal er tijdens de BALV een 
uitgewerkt voorstel worden voorgelegd over het functioneren van deze landelijke coördinatiefunctie en de 
uiteindelijke financiering hiervan. 

Voorstel J . Financiering. Het uitvoeren van het beheer van de model-aanbestedingsdocumenten en 
specificaties van de Burgerzakenmodules van de Basisregistratie Personen in opdracht van de VNG 
door KING, in samenwerking met de NVVB. 

• Verzoekt de Algemene Ledenvergadering in te stemmen met een jaarlijkse uitname uit het 
gemeentefonds voor het volgende doel: 

- het uitvoeren van het beheer van de model-aanbestedingsdocumenten en specificaties van 
de Burgerzakenmodules van de Basisregistratie Personen in opdracht van de VNG door 
KING, in samenwerking met de N W B . 

Advies: akkoord. Het betreft een taak die alle gemeenten aangaat. Door de ontwikkelde documenten en 
standaarden te beheren, kunnen alle gemeenten ook in de toekomst gebruik blijven maken van deze 
standaardisatie en daarmee substantieel kosten besparen. 

Resolutie 'Standaardisatie administratieve processen in het sociaal domein' 

In de resolutie dragen de gemeenten de VNG op om: 
Een visie uit te werken op standaardisatie, ontwikkeling en beheer van standaarden, 
monitoring, verantwoording en eventuele bovengemeentelijke samenwerking in de 
uitvoering van gestandaardiseerde (administratieve) werkprocessen. 

Een financieringsvoorstel uit te werken voor het uitvoeren van deze visie. 

Advies: akkoord onder de voorwaarde dat het een standaardisatie wordt die wars van 
overbodige formulieren en/of administratieve processen en zich dus beperkt tot de hoogst 
noodzakelijke papierwinkel, (digitaal). 

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en) 

1.1 De te madateren zaken die overgedragen worden zijn verantwoordelijkheden die naar het nu lijkt op 
het nivo van gemeente danwel regioschaal te beperkt van omvang zijn. 

Kanttekeningen 
a. De gemandateerde onderdelem moeten kritisch gemonitord worden. 
b. Monitoring zal inzicht moeten geven in kwaliteot/kwantitijd en kosten en baten aspect. 
c. De kortingen die het rijk heeft opgelegd zijn doorgevoerd in de gemandateerde onderdelen. 
d. De principiële vraag ligt voor of bij de VNG dergelijke uitvoeringstaken neergelegd zouden moeten 

worden, (betreft de gemandateerde onderdelen organisatie van de uitvoeringskracht. 
De VNG is een belangenorganisatie die de gemeenten bij het rijk vertegenwoordigt en daar het nodige 

lobbywerk verricht. In een situatie waarin de VNG ook uitvoerende gemeentelijke taken verricht, moet de 
VNG zowel 'voor zichzelf' lobbyen als voor de gemeenten. Dit kan leiden tot belangenconflicten. 

Het gaat om taken die naar de gemeenten gedecentraliseerd zijn en waarvoor de individuele gemeenten cq 
gemeenteraden verantwoordelijk zijn. Wanneer de VNG uitvoerder is, hoe moeten de individuele 
gemeenteraden hun verantwoordelijkheden dan invullen? Zijn zij aanspreekbaar voor hun burgers? Of 
betekent de uitname uit het gemeentefonds dat gemeenten ook niet meer verantwoordelijk zijn? 



Als de VNG ook een uitvoeringstaak op zich gaat nemen, zal daarvoor een uitvoeringsorganisatie in het 
leven moeten worden geroepen. Dit brengt kosten met zich mee, waarbij het de vraag is of de gemeenten 
hier nog invloed op hebben. 
Verder geldt dat de voorstellen deels betrekking hebben op uitvoering voor 1 of 2 jaar met een evt. 
verlenging. De vraag is of, als die uitvoeringsorganisatie eenmaal is ingericht, na 1 of 2 jaar deze weer wordt 
afgebouwd of dat dan het kapitaalverlies een overweging is om er toch maar mee door te gaan. 

Kosten, baten, dekking 
De kosten voor de gemandateerde onderdelen worden gefinancierd uit het macro krediet. 




