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Achtergrondinformatie m.b.t. agendapunt 5, commissie
Bestuur en Financiën van 17 maart 2020: ‘In
formatievertrekking van het college
aan de raad over majeure onderwerpen in
VNG-verband’.

Datum
10 maart 2020
Aan
Commissievergadering 17 maart 2020
Bijlage
Artikel VNG magazine, 22 november 2019

Aanleiding
Tijdens de Commissie Fysiek domein van dinsdag 26 november is het Plan van Aanpak Regionale
Energiestrategie (RES U16) besproken.
Tijdens dit overleg zijn vragen gesteld over de Bijzondere Algemene Ledenvergadering van de VNG
(BALV) van 29 november in Nieuwegein. De colleges hebben hun stem uitgebracht over standpunten
mbt. het Klimaatakkoord. Binnen de commissie werd de vraag gesteld waarom de raad niet
betrokken was bij/ geïnformeerd werd over deze stemming.
Huidige praktijk
Tijdens de commissievergadering van 26 november heeft wethouder Klomps toegelicht dat het
college aanwezig was bij de BALV van de VNG. De standpunten zijn van te voren afgestemd binnen
het college. Hierbij is gekeken of deze passen binnen het mandaat van het College Werkplan.
De ledenbrieven van de VNG, met daarbij de agenda’s van de ledenvergaderingen, worden zowel
gericht aan het college als aan de raad. Binnen Stichtse Vecht is het niet gebruikelijk om deze
agenda’s af te stemmen met de raad.
Onderzoek VNG
Uit een recent artikel uit het VNG magazine van 22 november 2019 blijkt dat het ook bij andere
gemeenten niet gebruikelijk is dat de VNG agenda’ s op de agenda van de raad staan. Het zijn vooral
de colleges van B en W die de stukken doornemen en besluiten hoe ze gaan stemmen. Zie
bijgesloten artikel.
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Te bespreken tijdens de commissie Bestuur en Financiën van 17 maart
De vraag ligt voor of deze praktijk voortgezet kan worden of dat de raad behoefte heeft aan meer
(actieve) informatie en duiding inzake VNG agenda’ s.
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