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1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen door de voorzitter
De voorzitter opent de vergadering.
Mevrouw Diks zal aansluiten bij de avond van de VNG met Leonard Geluk op 17 juni a.s.
Aanwezigheid: er is geen reactie gekomen vanuit Pekela. Westerwolde kijkt intern of er iemand
kan aansluiten. Veendam is verhinderd en heeft aangegeven met alle punten akkoord te gaan.
2. Benoeming lid in het Dagelijks Bestuur van de VGG – besluitnummer ALV 27-01
De Algemene Ledenvergadering besluit bij acclamatie om mevrouw A. (Annalies) UsmanyDallinga te benoemen als nieuw lid van het dagelijks bestuur van de Vereniging van Groninger
Gemeenten namens de gemeente Eemsdelta.
3. Verslag ALV VGG 28 oktober 2020- besluitnummer ALV 27-02
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld
4. Jaarrekening 2020 – besluitnummer ALV 27-03
De heer Drenth geeft een korte toelichting, overeenkomstig de in de voorbereidende stukken
opgenomen informatie.
De Algemene Ledenvergadering besluit bij acclamatie:

-

Van het positieve resultaat over 2020 dat €54.150,- bedraagt:
o Een bedrag van €15.866,- toe te voegen aan de algemene reserve;
o Een bedrag van € 38.284,- toe te voegen aan de reserve inhuur derden;
De jaarrekening 2020 vast te stellen;
Decharge te verlenen aan het Dagelijks Bestuur van de VGG voor het gevoerde
inhoudelijke en financiële beleid.

5. Jaarverslag 2020 – besluitnummer ALV 27-04
De heer Sprenger geeft een toelichting. Hij spreekt zijn dank uit voor de geboden
mogelijkheden om ziekte op het VGG-bureau op te vangen.
De heer Verschuren vraagt of er aandacht is voor het 100-jarig bestaan van de VGG. Dit is het
geval. Er is een boom geplant in Nuis, aangeboden door het Groninger Landschap. En met geld
van de VGG is grond aangekocht voor het Groninger Landschap. Er wordt binnenkort nog meer
aandacht besteed aan het 100-jarig bestaan.
De Algemene Ledenvergadering besluit bij acclamatie om het jaarverslag VGG 2020 vast te
stellen.

6. Begroting 2022 – besluitnummer ALV 27-05
De Algemene Ledenvergadering besluit bij acclamatie:
- De begroting 2022 van de Vereniging van Groninger Gemeenten vast te stellen.
- De contributie 2022 vast te stellen op €0,82 per inwoner bruto (na verrekening is dit
€0,68 per inwoner).
- Om in te stemmen met de begroting 2022 en met de daarin opgenomen
meerjarenraming 2022-2024.
7. Wijziging statuten VGG en Huishoudelijk Reglement VGG – besluitnummer ALV 27-06
De heer Sprenger geeft een toelichting. In 2019 zijn de statuten voor het laatst aangepast
omdat we toen van 23 gemeenten teruggingen naar 10. Vanuit iedere gemeente zijn we het DB
gaan vullen met een raadslid. Nu bleek dat de statuten niet ingericht waren op digitaal
vergaderen. De statuten zijn nu zo ingericht dat digitaal vergaderen en digitale besluitvorming
mogelijk is.
Ook zijn de aanpassingen in het kader van de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht meegenomen.
Dat de ALV uiterlijk in de maand juni gehouden zal worden omdat de jaarrekening voor 1 juli
ingediend moet zijn.
De Algemene Ledenvergadering besluit bij acclamatie:
- De wijziging van de statuten van de VGG conform de wijzigingsvoorstellen vast te
stellen;
- De ambtelijk secretaris van de VGG als gevolmachtigde aan te wijzen om de notariële
akte te ondertekenen;
- De ALV uiterlijk in de maand juni te houden zodat de jaarrekening voor 1 juli ingediend
kan worden.
8. Wijziging Huishoudelijk Reglement VGG – besluitnummer ALV 27-07
De Algemene Ledenvergadering besluit bij acclamatie:
- De wijzigingen van het Huishoudelijke Reglement van de VGG conform de
wijzigingsvoorstellen vast te stellen.
9. Rondvraag en sluiting
De heer Drent: herijking gemeentefonds. De ROB heeft vragen gesteld over het model dat
voorlag. BZK heeft aangegeven met een nieuw model te komen. Er zijn geen grote effecten te
verwachten. Medio juni is hierover meer bekend. Er staat iemand klaar voor een second
opinion, zodra het model bekend is. We worden door het ministerie van tevoren ingeseind als
er stukken beschikbaar komen, zodat we in de communicatie een voorsprong hebben. Een
ambtelijke groep houdt zich bezig met vooruit denken, onder andere over een
compensatiesituatie. Het ministerie houdt vast aan vaststelling van het model in mei 2022
(invoering 2023). De VNG koerst op een zorgvuldig proces. Dit kan leiden tot mei 2023
(invoering 2024). Deze vertraging kan aanleiding zijn om twijfels te hebben over de
houdbaarheid omdat de gegevens op 2017 zijn gebaseerd. Druk blijft op mei 2022.
Zorgvuldigheid gaat echter boven snelheid.
De heer Nederveen: samenwerking van Groninger gemeenten binnen en met de provincie,
idem. met de provincie Friesland en met de VNG verloopt goed. Gemeenten in de provincie
Drenthe houden de samenwerking af: daar zijn minder nadeel-gemeenten.
De koek moet groter worden. Vervolgens komt de verdeling aan de orde. Het uitgangspunt van
de VNG in deze, is hetzelfde. Onderwerpen als opschalingskorting, WMO, abonnementstarief,
klimaatakkoord zorgen voor een toename van kosten, evenals jeugdzorg.
Er is een arbitragetraject opgestart door het rijk en de VNG. De uitkomsten zijn vandaag bekend
geworden, maar nog vertrouwelijk. Het eerste beeld is positief.
Risico is dat het kabinet geen uitspraken wil doen over de periode na 2022, terwijl zekerheid tot
2025 noodzakelijk is.

Mevrouw Diks pleit voor noodzakelijke veranderingen in de Jeugdzorg, ondanks de financiële
verlichting die is ontstaan. De druk op verandering is nodig.
De voorzitter sluit de vergadering.

