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Onderwerp

ALV VNG 2019

Besluit
A. In te stemmen met de volgende voorstellen van het VNG Bestuur:
1. benoeming van de commissie tot nazien van de notulen van de Algemene
Ledenvergadering van 5 juni 2019;
2. vaststelling van de notulen van de buitengewone algemene ledenvergadering van 30 november 2018;
3. vaststelling van het financieel jaarverslag 2018;
4. vaststelling van de inhoudelijke verantwoording over Fonds GGU;
5. dechargeverlening aan het bestuur na vaststelling van het financieel jaarverslag 2018;
6. de contributie over 2020 met 3,2% te verhogen;
7. vaststelling van 'Gemeenten 2024' als verenigingsstrategie;
8. vaststelling Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering, inhoudende;
a. meerjarige voortzetting van de structurele activiteiten, waarmee de ALV
eerder heeft ingestemd. De begrote kosten hiervoor bedragen €28,7 mln in
2020;
b. de opzet en uitvoering van een meerjarig programma voor de vernieuwing
van de informatievoorziening van gemeenten (Common ground). De kosten hiervoor zijn voor 2020 begroot op €18,9 mln.;
c. een beperkt aantal korte projectmatige activiteiten uit te voeren. Hiervoor is
in 2020 €4,7 mln begroot;
d. gemeenten in 2020 voor de eerste jaarschijf van het meerjarenprogramma
een bedrag van €52,3 mln beschikbaar te laten stellen via het Fonds GGU;
9. verbindend verklaren van de standaard gemeentelijke verwerkersovereenkomst per 1/1/2020;
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10.

11.
12.
a.
b.
B.

C.

Afdoening van de moties advies ROB BUIG, toekomstbestendig zorgsysteem en landelijke gemeente lobby tegen plastic
mandaatverlening aan de VNG voor het afsluiten van landelijke raamcontracten jeugd en landelijke raamcontracten Wmo zintuigelijk gehandicapten;
Vaststelling afspraken klimaatakkoord
wijziging van de statuten en huishoudelijk reglement m.b.t;
vervallen mogelijkheid van lidmaatschap samenwerkingsverbanden;
mogelijkheid tot bijzonder lidmaatschap overzeese gebieden van het Koninkrijk.
de moties verhuurdersheffing, politiekorps op sterkte, daken voor zonneenergie, een uitvoerbaar en betaalbaar inburgeringsstelsel en een extra
ALV over het Klimaatakkoord te steunen
het amendement contributievoorstel 2020 niet te steunen.

Publiekssamenvatting
Op woensdag 5 juni 2019 vindt, op de tweede dag van het VNG jaarcongres, de Algemene Ledenvergadering van de VNG plaats. In deze vergadering ligt onder andere een besluit voor over de Verenigingsstrategie
Gemeenten 2024 en de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering 20202024. Ook zijn er vijf moties en een amendement ingediend door verschillende gemeenten over de verhuurdersheffing, politiekorps op sterkte, daken voor zonne-energie, een uitvoerbaar en betaalbaar inburgeringsstelsel,
een extra ALV over het Klimaatakkoord en het contributievoorstel 2020.
Het college steunt deze moties, uitgezonderd het amendement over de
contributie. De burgemeester vertegenwoordigt de gemeente op de Algemene Ledenvergadering van de VNG.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
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Onderwerp

groenkrediet 2019

Besluit
Een krediet van € 750.000,-- uit het investeringsplan jaarschijf 2019 vrij te
geven voor renovatie
van diverse plantsoenen en het vervangen van laanbomen.
Publiekssamenvatting

Het college heeft een budget vrijgegeven voor het renoveren van plantsoenen en vervangen van laanbomen. Het geld staat hiervoor al gereserveerd in de begroting maar wordt met dit besluit daadwerkelijk ingezet.
Plantsoenen en bomen hebben een positief effect op de uitstraling van de
gemeente en de leefbaarheid. Ze verliezen echter in de loop van de tijd
hun vitaliteit. Dit blijkt uit onder andere kale plekken, dood hout en veel onkruid. Op basis van een inventarisatie van de vitaliteit van groen worden
jaarlijks verschillende plantsoenen gerenoveerd en bomen vervangen.
Daarnaast kijkt de gemeente bij elke wegreconstructie en rioolvervanging
of bomen aan vervanging toe zijn.
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