
 

 

05. Bekrachtiging uitslag ledenraadpleging i.v.m. 
uitgestelde ALV (mei-juni 2020) 
Bijlage bij ledenbrief 28 augustus 2020 

 

Samenvatting 

In de ledenraadpleging van mei-juni zijn de volgende voorstellen aangenomen door de leden  

(met percentages meerderheden): 

- Invulling van vacatures in VNG bestuur en commissies: 100% 

- 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%  

 

Wij stellen u voor de uitslag van deze ledenraadpleging te bekrachtigen.  

 

Toelichting 

Als gevolg van de coronacrisis heeft het bestuur het VNG-congres afgelast, de ALV uitgesteld tot  

25 september a.s. en in mei-juni een ledenraadpleging gehouden. In deze ledenraadpleging is een 

beperkt aantal voorstellen aan de leden voorgelegd, die noodzakelijk zijn voor de continuïteit van VNG-

activiteiten en de financiering daarvan. Dat zijn o.a. het contributievoorstel en de voorstellen rond 

Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU). Deze ledenraadpleging zorgde ervoor dat de 

gemeenten in hun begrotingen tijdig rekening konden houden met de financiële bijdragen en gaf de 

VNG zekerheid bij het uitvoeren van haar van activiteiten en de financiering daarvan in de komende 

maanden.  

 

In deze ledenraadpleging was sprake van een gewogen stemming van de leden, zoals dat ook in de 

ALV het geval is. Ook konden de leden amendementen indienen op voorstellen. Er zijn drie 

amendementen ontvangen op het contributievoorstel, die in overleg met de indienende gemeenten 

hebben geleid tot een extra optie bij de stemming over het contributievoorstel.  

 

Aangezien deze ledenraadpleging geen ALV kan vervangen, wordt de uitslag van de ledenraadpleging 

in de ALV van 25 september a.s. formeel ter bekrachtiging aan de leden voorgelegd.   

 

Alle informatie over deze ledenraadpleging (waaronder de voorstellen en alle ledenbrieven) vindt u hier 

terug: https://vng.nl/artikelen/ledenraadpleging-in-verband-met-uitstel-alv-2020 
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