Brief aan de leden
T.a.v. het college en de raad

Datum

1 november 2019
Kenmerk

COS/U201901051
Lbr. 19/087
Telefoon

070 373 8393
Bijlage(n)

-

Onderwerp

Uitnodiging Buitengewone ALV en VNG Bestuurdersdag
29 november 2019, Nieuwegein
Samenvatting
Wij nodigen u uit voor de Buitengewone ALV op vrijdag 29 november 2019, 13.15-15.00 uur,
in NBC Congrescentrum in Nieuwegein. De agendastukken kunt u downloaden via de speciale
BALV-pagina op de VNG-website. De presentiekaart, waarmee de gemeente in de gelegenheid
wordt gesteld aan de stemmingen deel te nemen, sturen we volgende week per brief aan uw
gemeentesecretaris.
Voorafgaand aan de Buitengewone ALV is er in de ochtend een VNG Bestuurdersdag. U kunt zich
aanmelden voor de Buitengewone ALV en de Bestuurdersdag via de website van VNG
Congressen.

Amendementen en moties
Tot uiterlijk maandag 18 november a.s. kunt u amendementen indienen op de voorstellen aan de
leden, uitgezonderd het Klimaatakkoord, de aanvullende overeenkomst bij de Raamovereenkomst
Verpakkingen en de invulling van vacatures in VNG-bestuur en -commissies.
Wij vragen u om ook moties uiterlijk maandag 18 november a.s. in te dienen. Die termijn maakt het
mogelijk om de leden tijdig de ontvangen moties en de preadviezen daarop van het VNG-bestuur
toe te zenden, zodat zij hun standpuntbepaling kunnen voorbereiden.
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Aan de leden

Datum

1 november 2019
Kenmerk

COS/U201901051
Lbr. 19/087
Telefoonnummer

070 373 8393
Bijlage(n)

-

Onderwerp

Buitengewone ALV 29 november 2019

Geacht college en gemeenteraad,
Wij nodigen u uit voor de Buitengewone ALV op vrijdag 29 november 2019, 13.15-15.00 uur,
in NBC Congrescentrum in Nieuwegein. De agendastukken kunt u downloaden via de speciale
BALV-pagina op de VNG-website. Op de agenda van de BALV staan onder meer het
Klimaatakkoord, de aanvullende Raamovereenkomst Verpakkingen en de VNG Prioriteiten 2020.
De volledige agenda ziet eruit als volgt:
01. Opening
02. Mededelingen
03. Benoeming notulencommissie Buitengewone ALV vrijdag 29 november 2019
04. Vaststelling notulen ALV woensdag 5 juni 2019
05. Verantwoording over moties ALV 5 juni 2019 (exclusief moties Klimaatakkoord)
06. Klimaatakkoord (inclusief verantwoording over moties Klimaatakkoord)
07. Aanvullende overeenkomst bij Raamovereenkomst verpakkingen
08. VNG Prioriteiten 2020
a. VNG Agenda 2020, inclusief prioriteiten GGU (ter informatie)
b. Jaarplan GGU
c. Verkenning verbreding GGU, Verkenning beheer GGU en
Transitiestrategie common ground
09. Principes Digitale Samenleving
10. Invulling vacatures VNG-bestuur en -commissies
11. Statutenwijziging i.v.m. Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)
12. Arbeidsvoorwaarden onderkant arbeidsmarkt (volgt later)
13. Rondvraag/WVTTK
14. Sluiting
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Indienen van amendementen en moties
Amendementen
Op basis van de VNG Statuten kunt u tot uiterlijk maandag 18 november a.s. (negen werkdagen
voor de Buitengewone ALV) amendementen indienen op de voorstellen aan de leden, uitgezonderd
het Klimaatakkoord, de aanvullende overeenkomst bij de Raamovereenkomst Verpakkingen en de
invulling van vacatures in VNG-bestuur en -commissies. Bij de eerste twee voorstellen gaat het om
overeenkomsten van de VNG met andere partijen. Voor het derde voorstel geldt een specifieke in
de VNG Statuten vastgelegde procedure.
Moties
Wij vragen u om ook moties uiterlijk maandag 18 november a.s. in te dienen. Die termijn maakt het
mogelijk om de leden tijdig de ontvangen moties en de preadviezen daarop van het VNG-bestuur
toe te zenden, zodat zij hun standpuntbepaling kunnen voorbereiden. Het VNG-bestuur stelt in zijn
vergadering van 21 november a.s. zijn preadviezen vast. Bij moties die later worden ontvangen is
tijdige behandeling door het VNG bestuur niet mogelijk. Dat betekent dat de leden geen
preadviezen van het bestuur ontvangen en zeer beperkte tijd hebben voor de voorbereiding van
hun standpuntbepaling.
Stemmen in de BALV
Wij sturen de presentiekaart, waarmee de gemeente (of het samenwerkingsverband) aan de
stemmingen kan deelnemen, volgende week per brief aan uw gemeentesecretaris. De gewogen
stemmen van een gemeente kunnen alleen in de ledenvergadering zelf worden uitgebracht door
een vertegenwoordiger van de eigen gemeente. De gemeente kan zich laten vertegenwoordigen
door de burgemeester, een wethouder, de secretaris, de griffier of een raadslid.
Aanmelden voor de BALV
U kunt zich aanmelden voor de BALV via de website van VNG Congressen. Ongeveer twee weken
voor de bijeenkomst ontvangt u een bevestiging van uw inschrijving en de routebeschrijving naar de
congreslocatie.
Ook als u zich op een later moment nog wilt aanmelden vragen wij u om gebruik te maken van de
link hierboven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via e-mail: bestuurszaken@vng.nl, of
per telefoon: 070 373 8393.
Met vriendelijke groet,
Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Mr J.H.C. van Zanen
Voorzitter
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