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Samenvatting 

In de ALV van 5 juni 2019 zijn in totaal dertien moties aangenomen. In deze ledenbrief legt het 

bestuur verantwoording af over elf aangenomen moties, waarbij de twee inhoudelijk gelijkluidende 

moties over het abonnementstarief Wmo samen worden behandeld. De twee moties over het 

Klimaatakkoord worden behandeld bij het betreffende agendapunt.  

 

 

 

 

Brief aan de leden 

T.a.v. het college en de raad 

 

  Datum 

1 november 2019 

Kenmerk 

COS/U201900797 

Lbr. 19/088 

Telefoon 

070 373 83 93 

Bijlage(n) 

1 

 

  

   

Onderwerp 

Uitvoering moties aangenomen in ALV 5 juni 2019  

uitgezonderd de twee moties inzake het Klimaatakkoord  
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Geacht college en gemeenteraad, 

 

In de ALV van 5 juni 2019 zijn in totaal dertien moties aangenomen. In deze ledenbrief legt het 

bestuur verantwoording af over elf aangenomen moties, waarbij de twee inhoudelijk gelijkluidende 

moties over het abonnementstarief Wmo samen worden behandeld. De twee moties over het 

Klimaatakkoord worden behandeld bij het betreffende agendapunt.  

 

In de bijlage bij deze ledenbrief geeft het bestuur aan welke concrete acties zijn ondernomen om 

uitvoering te geven aan de elf moties én welke concrete acties in de komende periode nog zullen 

worden ondernomen. Op basis van deze verantwoording stelt het bestuur u voor om de moties als 

afgedaan te beschouwen dan wel aan te houden. Indien een motie als afgedaan wordt beschouwd  

betekent dit nadrukkelijk niet dat de VNG geen acties meer op deze dossiers onderneemt.  

 

Ook hiervoor geldt immers dat de betreffende onderwerpen ook in de toekomst aandacht en inzet 

van de VNG blijft vergen. Vanzelfsprekend kunt u in de toekomst de VNG opnieuw oproepen, in 

een nieuwe motie of anderszins, om zich sterk te maken op deze onderwerpen.  

 

Met vriendelijke groet, 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 

Mr. J.H.C. van Zanen 

Voorzitter 
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