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Uitnodiging ALV 25 september 2020

Samenvatting
Hierbij nodig ik u van harte uit voor onze digitale ALV op 25 september a.s. van 15.00-17.00 uur.
Bijgaand ontvangt u het programma en de vergaderstukken en informeren wij u over de
besluitvormingsprocedure en de digitale vergaderwijze. In deze uitgestelde ALV wordt de uitslag
van de eerdere ledenraadpleging in mei-juni ter bekrachtiging aan u voorgelegd en kunt u onder
andere voorstellen inzake de uitvoering van eerdere ALV-moties bespreken en een wijziging van de
VNG-statuten. Vanzelfsprekend zullen wij daarbij aandacht besteden aan de actuele ontwikkelingen
rond corona, de financiële problemen waarmee veel gemeenten al langer kampen en de inzet in de
komende periode om ons aller belangen te behartigen.
Helaas brengt de digitale wijze van vergaderen met vertegenwoordigers van 355 gemeenten
beperkingen met zich mee voor de woordvoering in de vergadering zelf. De digitale ALV wordt
georganiseerd door het VNG-bestuur vanuit de Willemshof (het VNG-kantoor) in Den Haag en
alleen deelnemers die zich vooraf hebben aangemeld kunnen het woord voeren. Het uitgangspunt
is dat insprekers vanuit de Willemshof het woord voeren, tenzij dat bijvoorbeeld om
gezondheidsredenen niet mogelijk is. Indien u het woord wilt voeren vragen wij u om, gelet op de
beperkte capaciteit in de Willemshof, dit tijdig kenbaar te maken. Daarnaast is er per gemeente één
vertegenwoordiger die namens de gemeente stemt en via een chatfunctie vragen kan stellen. Alle
gemeentesecretarissen worden benaderd om de vertegenwoordiger van hun gemeente door te
geven aan de VNG. De gemeentesecretarissen ontvangen hierover binnen enkele dagen een
mailbericht.
U kunt statutair amendementen op voorstellen indienen tot en met maandag 14 september a.s.
Ook voor moties vragen wij u om deze termijn aan te houden in verband met de voorbereiding van
het preadvies van het bestuur en van de standpuntbepaling door de leden.
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Geacht college en gemeenteraad,
De coronacrisis heeft, naast de grote, ingrijpende en persoonlijke gevolgen, velen geïnspireerd tot
het vinden van creatieve oplossingen. Zo moest het VNG Jaarcongres in juni worden afgelast maar
vonden we een alternatief in een ledenraadpleging en uitstel van de ALV tot september.
Inmiddels is duidelijk dat het helaas ook in september nog niet mogelijk is om fysiek bij elkaar te
komen. Het VNG-bestuur heeft daarop gekozen voor het houden van een digitale ALV op
25 september a.s. van 15.00-17.00 uur. Ik nodig u van harte uit voor deze ALV.
In deze ledenbrief vindt u:
- De agenda en stukken voor deze ALV en een korte toelichting bij het programma
- Een toelichting op de besluitvormingsprocedure
- Een toelichting op de digitale vergaderwijze en de beperkingen die deze met zich
meebrengt.
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Aanmelding voor de ALV
Wilt u als toehoorder de digitale ALV bijwonen, dan kun u zich aanmelden via deze link: :
https://evenement.vng.nl/Businessportal/?Portal=TicketRegistratie&EventID=85
Wilt u zich melden als inspreker, dan kan dat via e-mail: motiealv@vng.nl
Alle gemeentesecretarissen ontvangen binnen enkele dagen een mail via VNG Connect met het
verzoek om door te geven wie namens de gemeente de stemmen uitbrengt. Deze
stemgerechtigde deelnemer kan via een chatfunctie ook vragen stellen in de ALV.
NB) Zie de nadere toelichting op de digitale vergaderwijze verderop in deze ledenbrief.
Programma, agenda en stukken ALV
Programma ALV:
Voorafgaand aan de start van de formele ALV en de bespreking van onderstaande ALV-agenda is
er het eerste half uur nog een inhoudelijk programma. Dit programma bevat de volgende
onderdelen:
- Leonard Geluk blikt terug op zijn eerste drie maanden als algemeen directeur van de VNG;
- Jaarrede Jan van Zanen, voorzitter VNG;
- Speech Kajsa Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken.
Bekrachtiging uitslag ledenraadpleging en nieuwe voorstellen
In deze uitgestelde ALV wordt de uitslag van de eerdere ledenraadpleging in mei-juni ter
bekrachtiging aan u voorgelegd en bespreekt u o.a. voorstellen inzake de uitvoering van eerdere
ALV-moties en een wijziging van de VNG-statuten. Vanzelfsprekend zullen wij daarbij aandacht
besteden aan de actuele ontwikkelingen rond corona, de financiële problemen waarmee veel
gemeenten al langer kampen en onze inzet in de komende periode om uw belangen te behartigen.
De agenda
De link naar de stukken op de ALV-pagina op de VNG-site vindt u hier:

1.

Opening

2.

Benoeming van de notulencommissie ALV 25 september 2020

3.

Vaststelling notulen Buitengewone ALV 29 november 2019

Bijlage

4.

Mededelingen

Bijlage

Vooruitblik Buitengewone ALV 27 november a.s. met de aankondiging dat de
Kadernota 2021 wordt meegenomen in VNG Agenda 2021
5.

Bekrachtiging uitslag ledenraadpleging i.v.m. uitgestelde ALV (mei-juni 2020)

Bijlage

Aangenomen voorstellen in de ledenraadpleging (met percentages meerderheden):
Invulling van vacatures in VNG bestuur en commissies: 100%
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6.

-

Financieel jaarverslag 2019 en dechargeverlening bestuur: 100%
Contributievoorstel VNG 2021: 62%

-

GGU-voorstellen: Kadernota, jaarlijkse bijdrage 2021 en verruiming GGU met
activiteiten handhaving & naleving (bijlage: Kadernota GGU): 100%
Resolutie ‘Normen opdrachtgeverschap jeugdbescherming-keten’: 99%

-

Voorstel ‘Onderkant arbeidsmarkt’ als follow-up eerdere resolutie): 99%

Uitvoering moties eerdere ALV-en

Bijlage

Gelet op het grote aantal aangehouden moties en nieuwe moties, is de
verantwoording geclusterd op een aantal samenhangende inhoudelijke thema’s.
7.

Actualisering en verduidelijking VNG Statuten

Bijlage

De VNG Statuten zijn in de loop der tijd veelvuldig gewijzigd en de terminologie is op
een aantal plaatsen verouderd of achterhaald. Met deze wijziging worden
onduidelijkheden weggenomen en enkele nieuwe bepalingen opgenomen.
8.

Rondvraag/WVTTK/moties

De besluitvormingsprocedure
Indienen amendementen/moties
Statutair is het mogelijk amendementen in te dienen op aanhangige voorstellen. Amendementen
kunnen tot uiterlijk negen werkdagen voorafgaand aan de ALV worden ingediend. Dat betekent dat
amendementen uiterlijk maandag 14 september a.s. bij het VNG-bureau moeten zijn ingediend.
Vervolgens zullen wij de leden op de hoogte stellen van de ingediende amendementen en de
preadviezen van het bestuur daarbij, zodat zij op basis daarvan de standpuntbepaling binnen de
gemeente kunnen voorbereiden.
Wij vragen u om ook moties uiterlijk maandag 14 september in te dienen. Dat stelt het bestuur in
staat om de leden tijdig te informeren over de motie en het preadvies van het bestuur daarop. Op
basis daarvan kunnen de leden de standpuntbepaling binnen de gemeente voorbereiden. Definitief
ingediende moties worden gepubliceerd op de ALV pagina op de VNG-site, voor zover beschikbaar
met het preadvies van het bestuur. Voor moties geldt geen statutaire uiterlijke termijn voor
indiening. Maar er zijn wel enkele technische beperkingen verbonden aan de digitale wijze van
vergaderen. Hierover informeren wij u verder in deze ledenbrief.
Amendementen en moties kunt u indienen via e-mail: motiealv@vng.nl

Stemprocedure
Zoals gebruikelijk is ook deze digitale ALV sprake van een gewogen digitale stemming, waarbij een
vooraf aangewezen vertegenwoordiger van de gemeente de stemmen uitbrengt. In artikel 10 van
de Statuten van de VNG worden regels gesteld voor het uitbrengen van de stemmen door een lid
van de vereniging en voor het aantal stemmen dat door een lid van de vereniging kan worden
uitgebracht. De volledige tekst luidt als volgt:
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Artikel 10 Stemmen
1. De stemmen van een lid worden ter algemene vergadering uitgebracht door de
vertegenwoordiger van dat lid, bedoeld in artikel 9, lid 1.
2. Elke gemeente die lid is van de Vereniging, brengt door tussenkomst van haar
vertegenwoordiger zoveel stemmen uit als het aantal veelvouden van éénduizend (1.000) inwoners
dat de bevolking van de door haar gerepresenteerde gemeente telt, met dien verstande dat zij ten
minste één en ten hoogste vijfenzeventig (75) stemmen uitbrengt.
3. Maatstaf voor het aantal stemmen van een gemeente is het aantal inwoners dat de gemeente
telde op één januari van het voorafgaande jaar volgens de door het Centraal Bureau voor de
Statistiek openbaar gemaakte bevolkingscijfers.
Een voorstel is aangenomen als meer dan de helft van het aantal uitgebrachte stemmen het
voorstel steunt, tenzij statutair een andere meerderheid is voorgeschreven. In deze ALV is voor de
statutenwijziging een tweederde meerderheid vereist.
Werkwijze digitale ALV
Noodzaak van een digitale ALV
Als gevolg van de ontwikkelingen rond corona ziet de VNG zich, zoals vele verenigingen en
organisaties, genoodzaakt om haar ALV digitaal te organiseren. De vergadering wordt vanuit
de Willemshof in Den Haag georganiseerd door het VNG-bestuur. De procedure in de
voorbereiding van de ALV blijft ongewijzigd. Zie de vorige paragraaf voor een toelichting.
Tijdens de vergadering zelf zijn er helaas enkele beperkingen.
Werkwijze en beperkingen
Voor deze digitale ALV is het volgende van belang:
- De digitale ALV wordt georganiseerd door het VNG-bestuur vanuit de Willemshof in Den
Haag. Alleen deelnemers die zich vooraf hebben aangemeld, kunnen het woord voeren.
Het uitgangspunt is dat insprekers vanuit de Willemshof het woord voeren, tenzij dat
bijvoorbeeld om gezondheidsredenen niet mogelijk is. In verband met de
coronamaatregelen kunnen wij maar een beperkt aantal bezoekers ontvangen in de
Willemshof. Indien u het woord wilt voeren, vragen wij u dit tijdig kenbaar te maken via email: motiealv@vng.nl
- Per gemeente is er één vertegenwoordiger die is gemachtigd om de stemmen van de
gemeente uit te brengen en via de chatfunctie vragen te stellen of opmerkingen te maken.
- Aan de gemeentesecretaris van iedere gemeente wordt gevraagd om een
vertegenwoordiger van de gemeente door te (laten) geven aan de VNG. De
gemeentesecretarissen ontvangen hierover nader bericht via email.
- Het voorgaande beperkt ook de mogelijkheid om in de vergadering zelf nog nieuwe moties
in te dienen, in beeld te brengen, toe te lichten en in stemming te brengen. Dient u moties
daarom zo vroeg mogelijk in, bij voorkeur uiterlijk 14 september.
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De vergadering wordt live gestreamd, zodat alle vertegenwoordigers van de gemeenten de
vergadering kunnen volgen. Ik hoop van harte dat u bij deze digitale ALV aanwezig kunt zijn,
ondanks de geschetste beperkingen. Hopelijk kunnen wij in de iets verdere toekomst weer fysieke
ledenvergaderingen houden.
Met vriendelijke groet,
Vereniging van Nederlandse Gemeenten

mr J.H.C. van Zanen
voorzitter
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