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Samenvatting 

Hierbij informeren wij u over drie ingediende moties voor de ALV van 5 juni a.s.: 

- Motie ‘daken voor zonne-energie’ van de gemeente Veldhoven e.a. 

- Motie ‘verhuurdersheffing’ van de gemeente Barneveld e.a. 

- Motie ‘politiekorps op sterkte’ van de gemeente Utrechtse Heuvelrug e.a. 

 

Het preadvies van het VNG-bestuur aan de leden is om deze moties over te nemen. Zie in de 

bijlagen de volledige moties en per motie een samenvatting inclusief een toelichting bij het 

preadvies van het bestuur. Volgende week informeren wij u opnieuw over de stand van zaken 

rondom moties en amendementen.  

 

Naar aanleiding van de in de Buitengewone ALV aangenomen motie ‘Stevige structurele afspraken 

sociaal domein II’ is door een VNG-delegatie op 23 mei jl. opnieuw gesproken met een delegatie 

van het kabinet. Het VNG-bestuur komt op 27 mei a.s. in een extra vergadering bijeen om op basis 

van de uitkomsten van het overleg met het kabinet een voorstel aan de leden vast te stellen en aan 

de leden toe te zenden.  

 

 

Brief aan de leden 

T.a.v. het college en de raad 

 

  Datum 

24 mei 2019 

Ons kenmerk 

COS/U201900432 

Telefoon 

070 3738393 

Bijlage(n) 

6 

 

  

   

Onderwerp 

Moties ALV en overleg met kabinet op basis van  

motie Stevige structurele afspraken sociaal domein II 

  

 

https://www.vng.nl/
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Geacht college en gemeenteraad, 

 

Ontvangen moties ALV 

Hierbij informeren wij u over drie ingediende moties voor de ALV van 5 juni a.s.: 

- Motie ‘daken voor zonne-energie’ van de gemeente Veldhoven e.a. 

- Motie ‘verhuurdersheffing’ van de gemeente Barneveld e.a. 

- Motie ‘politiekorps op sterkte’ van de gemeente Utrechtse Heuvelrug e.a. 

 

Het preadvies van het VNG-bestuur aan de leden is om deze moties over te nemen. Zie in de 

bijlagen de volledige moties en per motie een samenvatting inclusief een toelichting bij het 

preadvies van het bestuur.  

 

Volgende week zullen wij u opnieuw informeren over de stand van zaken rondom moties en 

amendementen.  

 

Buitengewone ALV motie ‘Stevige structurele afspraken sociaal domein II’ 

In de ledenbrief van 8 mei jl. informeerden wij u over de inzet van de VNG naar aanleiding van de in 

de Buitengewone ALV aangenomen motie ‘Stevige structurele afspraken sociaal domein II’. Mede 

op basis van de uitkomsten van gezamenlijke onderzoeken met het kabinet heeft de VNG overleg 

gevoerd met de betrokken bewindslieden, inclusief de minister-president.  

 

Op 23 mei jl. is door een VNG-delegatie opnieuw overleg gevoerd met een delegatie van het 

kabinet. Het VNG bestuur komt op 27 mei a.s. in een extra vergadering bijeen om op basis van de 

uitkomsten van het overleg met het kabinet een voorstel aan de ALV vast te stellen en aan de leden 

toe te zenden.  

 

Aan de leden 

 

  Datum 

24 mei 2019 

Ons kenmerk 

COS/U201900432 

Telefoon 

070 3738393 

Bijlage(n) 

6 

 

  

   

Onderwerp 

Moties ALV en overleg met kabinet inzake motie Stevige structurele 

afspraken sociaal domein II 

  

 

https://www.vng.nl/
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Dit voorstel zal in de ALV van 5 juni a.s. worden behandeld bij agendapunt 10a. ‘Motie 

Buitengewone ALV inzake stevige structurele afspraken sociaal domein II’.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 

J. Kriens 

Algemeen directeur 

    

 

 


