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Onderwerp Raadsvragen mbt. VNG-congres 

 

 

Geachte heer Dieleman,  
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Op 16 juni 2016 heeft u raadsvragen ingediend over terugkoppeling stemmingen VNG-congres 2016. Met 

deze brief geven wij u antwoord op uw vragen. 

 

Vraag 1. 

Kan het college in beeld brengen hoe het stemrecht op het VNG-congres is geregeld? 

Antwoord 

Het stemrecht is geregeld in de statuten van de VNG.  

Volgens artikel 5 is de gemeente lid van de vereniging. Artikel 9 regelt de toegang tot de algemene 

vergadering. Lid 1 bepaalt dat elk lid dat aan de algemene vergadering wil deelnemen, is gehouden een 

vertegenwoordiger aan te wijzen. Als vertegenwoordiger kunnen worden aangewezen: de burgemeester, 

een wethouder, een raadslid, de secretaris of de griffier. Op grond van artikel 4 legt elke 

vertegenwoordiger van een lid bij de aanvang van de algemene vergadering een schriftelijke verklaring 

over waaruit zijn volmacht blijkt om het lid te vertegenwoordigen. 

 

Artikel 10 betreft het stemmen. De stemmen worden in de algemene vergadering uitgebracht door de 

vertegenwoordiger van de gemeente. Elk lid (gemeente) brengt zoveel stemmen uit als het aantal 

veelvouden van 1000 inwoners van die gemeente. Maatstaf is het aantal inwoners op 1 januari van het 

voorafgaande jaar volgens de cijfers van het CBS. Voor Lansingerland gaat het dus om 58 stemmen. 

 

Vraag 2. 

Heeft het college namens de gemeente Lansingerland gestemd op het VNG-congres 2016? 

Antwoord 

Ja, wethouder Van Tatenhove heeft als vertegenwoordiger namens de gemeente Lansingerland gestemd 

op het VNG-congres. 
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Vraag 3. 

Zo ja, is het college bereid te delen wat hij heeft gestemd bij de verschillende voorstellen die tijdens 

het congres zijn gedaan? 

Antwoord 

Ja, het college wil graag aangeven hoe het stemgedrag bij de voorstellen op het VNG-congres is 

geweest. Hieronder een overzicht per agendapunt wat er is gestemd.  

 

Agendapunt Stemming 

Vaststelling notulen buitengewone algemene ledenvergadering van maandag  

30 november 2015 

Ingestemd 

Jaaroverzicht en Financieel Jaarverslag 2015 Vastgesteld 

Contributievoorstel 2017 Ingestemd 

Collectieve activiteiten: afwegingskader en financiering Ingestemd 

Consolidatie collectieve activiteiten 2017 Ingestemd 

Digitale agenda Ingestemd 

Toekomst landelijke raamcontracten Sociaal Domein: jeugd en WMO Ingestemd 

Overeenkomst VNG en Verbond van Verzekeraars over afkoop regresrecht na 2016 Ingestemd 

Modernisering cannabisbeleid Ingestemd 

Wijziging statuten in verband met wijziging reglement commissie Europa en 

Internationaal 

Ingestemd 

Vacatures bestuur en commissies Ingestemd 

Motie gemeente Leeuwarden en gemeente Amersfoort inzake aanpak houtrook Niet ingestemd 

Motie dertien Zeeuwse gemeenten inzake volledige doorvoering in het 

Gemeentefonds van het subcluster Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 

Stedelijke Vernieuwing (VHROSV). 

Onthouden van 

stemming 

 

 

Vraag 4.  

Is het college bereid om in, in overleg met de gemeenteraad, voor het VNG-congres van 2017 te 

onderzoeken hoe de mening van de raad kan worden meegenomen in de standpuntbepaling voor de 

stemmingen tijdens het VNG-congres? 

Antwoord 

Ja, de gemeenteraad is de belangrijkste gesprekspartner van het college. Wij zijn dan ook bereid om te 

onderzoeken hoe we de raad kunnen betrekken bij de standpuntbepaling. Een praktische kanttekening is 

dat de agenda slechts kort van te voren, en sommige agendapunten zoals ingediende moties zelfs enkele 

dagen van te voren, bekend zijn. 

Het college stelt voor bij de commissie Algemeen Bestuur voorafgaand aan de ALV VNG, bij het vaste 

agendapunt Actualiteiten uit het college, de VNG-agenda te bespreken. 

 

Vraag 5. 

Is het college bereid om vanaf het VNG-congres van 2017 jaarlijks te rapporteren over zijn stemgedrag 

op het VNG-congres? 

Antwoord 

Ja, het college is gaarne bereid de gemeenteraad in kennis te stellen van het stemgedrag op het VNG-

congres en zal dit voortaan schriftelijk doen. 
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Wij verwachten dat wij met deze brief antwoord hebben gegeven op uw raadsvragen. 

 

 

Met een vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Lansingerland 

 

  
 

 

  
drs. ing. Ad Eijkenaar  

Secretaris 

drs. Pieter van de Stadt 

Burgemeester 

 


