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Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

Procedure en regels voor indiening en ondertekening amendementen en moties 

voor de ALV  

Deze notitie beschrijft in het kort de procedure voor het indienen van amendementen (paragraaf 1) 

en moties (paragraaf 2) voor de ALV en de regels die gelden voor de ondertekening (paragraaf 3).   

1. De procedure voor het indienen van een amendement:  

 

Indienen van amendementen 

De leden kunnen bij voorstellen die ter besluitvorming aan de ALV worden voorgelegd volgens de 

statuten uiterlijk 9 werkdagen voorafgaand aan de ALV amendementen indienen. Dit betekent voor 

de ALV van 12 februari als deadline uiterlijk 1 februari. U kunt voor amendementen hetzelfde 

mailadres gebruiken als voor moties: motiealv@vng.nl).   

 

Voor een amendement geldt dat helder moet zijn verwoord hoe het ALV-voorstel moet worden 

aangepast. Dit betekent dat precies moet worden aangegeven wat er in de tekst moet worden 

geschrapt en wat ervoor in de plaats moet komen.  

 

Voor het indienen van een amendement gelden voor ondertekening dezelfde voorwaarden als bij 

het indienen van een motie. Zie verder paragraaf 3.  

 

U kunt bij vragen over het indienen van een amendement contact opnemen met de Concernstaf. 

Contactpersoon is Frans van de Waart. (06-57593279). Per mail bereikbaar via: motiealv@vng.nl.  

2. De procedure voor het indienen van een motie:  

 

Verzoek delen concept motieteksten met de VNG 

De VNG stelt het op prijs wanneer een gemeente een motie al in het concept-stadium deelt met het 

VNG-bureau (via motiealv@vng.nl) zodat er contact kan worden gelegd tussen de beleidsafdeling 

van de VNG en de betreffende gemeente. Dat stelt de VNG in staat om VNG standpunten/inzet en 

actuele ontwikkelingen nader toe te lichten. In de praktijk is gebleken dat deze afstemming vaak 

leidt tot aanpassingen of aanscherpingen in de tekst van de motie.    

 

U kunt bij vragen over de procedure voor het indienen van moties contact opnemen met de 

Concernstaf. Contactpersonen zijn Rommy Bakker (06-55893983) en/of Frans van de Waart (06-

57593279). Zij zijn per mail bereikbaar via motiealv@vng.nl.   

 

De deadline voor het indienen van moties  

De deadline voor het indienen van definitieve moties voor de ALV van 12 februari 2021 is uiterlijk 1 

februari via motiealv@vng.nl. Dit is geen statutaire deadline, maar een dringend verzoek van het 

VNG bestuur aan de leden. Als moties op tijd worden ingediend, kan de VNG de leden tijdig 

informeren over de moties en de preadviezen van het VNG-bestuur bij de moties. Latere indiening 

betekent dat het VNG bestuur geen tijdig preadvies meer kan vaststellen. Het gevolg hiervan is dat 

de gemeenten hun standpuntbepaling over de motie en het preadvies niet meer tijdig kunnen 
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voorbereiden. Gemeenten geven aan dat ze het heel vervelend vinden als niet alle moties 

behandeld kunnen worden in de laatste B&W vergadering voor de ALV. 

 

Voorbereiden en vaststellen preadviezen door het VNG-bestuur en informeren van de leden 

Het VNG-bureau bereidt op basis van de ingediende definitieve motie een preadvies van het VNG-

bestuur bij de motie voor. Er zijn drie smaken: overnemen, aanhouden of ontraden.  

 

De planning is als volgt:  

• Op 4 februari bespreekt het VNG-bestuur in een extra ingelaste bestuursvergadering de tot 

dan toe definitief ingediende moties en stelt het VNG-bestuur de preadviezen vast.  

• Na deze bestuursvergadering informeert de VNG de leden zo spoedig mogelijk 

(streefdatum is 5 februari) in een ledenbrief over de moties en preadviezen.  

• In de bestuursvergadering van 11 februari bespreekt het VNG-bestuur eventuele 

nagekomen moties en preadviezen.  Moties die binnenkomen na de deadline van 1 februari 

worden alleen op de VNG-site gepubliceerd.  

De regels voor ondertekening 

Hieronder volgt meer informatie over de ondertekening van moties voor de ALV aan de hand van 

de meest gestelde vragen.  

 

Wie ondertekent namens de gemeente een motie voor de ALV?  

Het indienen van moties voor de ALV is een uitvoerende bestuurlijke aangelegenheid, die volgens 

artikel 160 van de Gemeentewet  binnen de bevoegdheid van het college valt. Dit betekent dat 

moties namens het college ondertekend worden. Daarnaast is medeondertekening door raadsleden 

uiteraard ook mogelijk. Het advies aan het college is om de inhoud van de motie vóór indiening af te 

stemmen met de gemeenteraad.  

 

Wie ondertekent namens het college een motie voor een ALV?  

Namens het college zijn de volgende ondertekeningen mogelijk:  

• De burgemeester namens het college; 

• De burgemeester samen met de (inhoudelijk) betrokken wethouder namens het college; 

• De burgemeester samen met de gemeentesecretaris namens het college; 

 

Uitgangspunt is dat de inhoud van de motie binnen het college is afgestemd.  

 

Hoe zit het met de ondertekening van een motie die mede door andere gemeenten worden 

ingediend?  

Onderaan de motie kunnen de namen worden gezet van de gemeenten die de motie mede 

indienen met daarbij een handtekening namens het college van de mede indienende gemeente 

(wie ondertekent namens het college van de mede-indienende gemeente is niet van belang).  

 

Hoe om te gaan met gemeenten die de motie willen ondersteunen?  

Daarvoor volstaat een opsomming (in bullets) van de namen van deze gemeenten onderaan de 

motie. Hiervoor zijn geen handtekeningen nodig.  
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Steunbetuigingen aan moties dienen door ondersteunende gemeenten bij de indienende gemeente 

te worden aangeleverd. De gemeente is dus zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van 

overzichten van ondersteunende gemeenten. 

 

De indienende gemeente kan het VNG-bureau tot uiterlijk 1 dag voor de ALV een definitieve lijst 

van ondersteunende gemeenten doorgeven. Deze lijst wordt geplaatst op de site van de VNG. Dit is 

een aparte lijst als bijlage bij de motie. Verzoeken hiervoor dienen uiterlijk 11 februari vóór 10.00 

uur te zijn ingediend via motiealv@vng.nl.  

 

Doorgeven ambtelijke en bestuurlijke contactpersonen en mogelijkheid tot inspreken in ALV 

Wij vragen u om bij het indienen van de motie ook de naam en gegevens van de ambtelijke 

contactpersoon en van de inhoudelijk verantwoordelijke bestuurder (burgemeester, wethouder, 

raadslid, secretaris of griffier) van de gemeente aan ons door te geven (via motiealv@vng.nl)  

 

Daarnaast is het mogelijk dat een vertegenwoordiger van de gemeenten als inspreker de motie in 

de ALV toelicht. Dat kan een burgemeester, wethouder, secretaris, griffier of raadslid zijn. Voor 

moties waarop door het VNG bestuur een positief preadvies is uitgebracht is dit niet per se nodig.  

Let op, in verband met de coronamaatregelen kan in de ALV van 12 februari a.s. alleen via een 

digitale verbinding worden ingesproken. Aangemelde insprekers ontvangen hierover nadere 

informatie.   

 

Wat is nog meer van belang om te weten?  

• Een motie is pas definitief als deze is ondertekend. De VNG publiceert alleen moties met 

een handtekening.  

• Logo’s van gemeenten op een motie is prima, maar hoeft niet per se.  
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