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Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

AGENDA Algemene Ledenvergadering VNG 

Woensdag 5 juni 2019, van 11.00 tot 12.30 uur, Midden Nederland Hallen te Barneveld 

1. Opening 

2. Benoeming van de notulencommissie ALV 5 juni 2019 

3. Vaststelling notulen Buitengewone ALV 30 november 2018 Bijlage 

4. Mededeling: Oprichting werkgeversorganisatie gemeenschappelijke regelingen Bijlage 

5a. Jaarverslag 2018 Bijlage 

- Bestuurlijk Jaarverslag

- Financieel Jaarverslag

- Inhoudelijke verantwoording over Fonds GGU

5b. Contributievoorstel Bijlage 

6. Verenigingsstrategie ‘Gemeenten 2024’ Bijlage 

7. Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU): Bijlage 

- Meerjarenprogramma GGU 2020-2024

8. Standaard Verwerkingsovereenkomst Bijlage 

9. Voortgang IBP Bijlage 

10a. Motie Buitengewone ALV inzake structurele afspraken sociaal domein (jeugd) Bijlage 

10b. Afdoening overige moties Bijlage 

- Advies ROB BUIG

- Toekomstbestendig zorgsysteem

- Landelijke gemeente lobby tegen plastic

11. Landelijke inkoop jeugd en Wmo zintuigelijk gehandicapten Bijlage 

12. Klimaatakkoord Bijlage 
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13. Invulling vacatures VNG-bestuur en commissies Bijlage 

   

14. Statutenwijziging VNG  Bijlage 

 Beëindiging VNG-lidmaatschap samenwerkingsverbanden  

15 Rondvraag/WVTTK  

   

  

MOGELIJKHEID AMENDEMENTEN EN STEMPROCEDURE  

 

Mogelijkheid tot indiening amendementen  

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 donderdag 23 mei a.s., 10.00 uur, bij het VNG-bureau  

moeten zijn ingediend (via e-mail: bestuurszaken@vng.nl). 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.  

 

Mogelijkheid tot indienen moties  

Moties kunnen worden ingediend tot in de ledenvergadering zelf. Indien mogelijk wordt u gevraagd 

moties zo vroeg mogelijk in te dienen bij het VNG bureau (via e-mail: bestuurszaken@vng.nl).  

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.  

 

Aantal stemmen per gemeente en gewest 

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:  

 

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. (red: burgemeester, wethouder, 

secretaris, griffier en raadslid)  

2. Elke gemeente die lid is van de Vereniging, brengt door tussenkomst van haar 

vertegenwoordiger zoveel stemmen uit als het aantal veelvouden van één duizend (1.000) 

inwoners dat de bevolking van de door haar gerepresenteerde gemeente telt, met dien 

verstande dat zij tenminste één en ten hoogste vijfenzeventig (75) stemmen uitbrengt.  

3. Elk gewest dat lid is van de Vereniging brengt door tussenkomst van zijn 

vertegenwoordiger zoveel stemmen uit als het aantal veelvouden van tienduizend (10.000) 

inwoners dat de bevolking van het door hem gerepresenteerde gewest telt, met dien 

verstande dat hij tenminste één en ten hoogste vijfenzeventig (75) stemmen uitbrengt.  

4. Maatstaf voor het aantal stemmen van een gemeente of gewest is het aantal inwoners dat 

de gemeente, onderscheidenlijk het gewest, telde op één januari van het voorafgaande jaar 

volgens de door het Centraal Bureau voor de Statistiek openbaar gemaakte 

bevolkingscijfers.  

 

Namens het bestuur,  

mailto:bestuurszaken@vng.nl
mailto:bestuurszaken@vng.nl
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mr J.H.C. van Zanen, Voorzitter 


