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moties en preadviezen Najaars ALV 2 december 2022
Geachte leden van college en gemeenteraad,
Eerder hebben wij u met de ledenbrief van 4 november jl. de agenda met een aantal bijlagen
toegezonden voor onze Najaars ALV van 2 december a.s. In deze nazending ontvangt u een aantal
ingediende moties en de preadviezen daarop van het bestuur. Begin volgende week ontvangt u nog
een nazending met een actuele stand van zaken over Hervormingsagenda jeugd. Mochten er nog
nieuwe moties worden ingediend, dan zenden wij u die zo spoedig mogelijk toe. Het volledige
overzicht van alle vergaderstukken, inclusief deze nazending, voor de Najaars ALV van 2 december
a.s. vindt u op onze website: https://vng.nl/artikelen/agenda-en-stukken-najaars-alv-2-december2022
Ingediende moties en preadviezen bestuur
In de bijlagen treft u de verschillende moties en de bijbehorende preadviezen van bestuur. Nieuwe
moties die betrekking hebben op een inhoudelijk agendapunt worden daar behandeld. De overige
nieuwe moties worden behandeld bij agendapunt 12. ‘Verantwoording bestuur over uitvoering
moties ALV 29 juni 2022’. De moties die u vandaag ontvangt worden behandeld bij de volgende
agendapunten:
6. Integraal Zorgakkoord en Gezond en Actief Leven Akkoord
- Motie Gorinchem ‘Behoud streekziekenhuizen’
7. Hervormingsagenda Jeugd
- Motie Vlaardingen ‘Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming’
12. Verantwoording bestuur over uitvoering moties ALV 29 juni 2022
- Motie Noardeast-Fryslân ‘Integraal en structureel aanpakken bestaanszekerheid’
- Motie Deventer ‘Eigen bijdrage (abonnementstarief) Wmo 2015’
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Actualisatie bijlage bij agendapunt 12 ‘Verantwoording over uitvoering moties’
Van de gelegenheid maken wij gebruik om u te wijzen op de actualisatie van de bijlage bij
agendapunt 12 ‘Verantwoording over uitvoering moties’. Bij de verantwoording over 2 moties is de
verantwoordingstekst over de inzet van de VNG geactualiseerd:
- Motie Terneuzen ‘Uitvoerbaarheid op het gebied van de transities van klimaat, energie en
stikstof’ (pagina 4).
- Motie Rijswijk: ‘Meer aandacht voor rol gemeenten bij de totstandkoming en implementatie van
afspraken over uitgebreide producentenverantwoordelijkheid’ (pagina 10).
Wij beseffen dat de stukken in deze nazending u pas kort voor de Najaars ALV van 2 december a.s.
bereiken en zijn u bij voorbaat dankbaar voor uw inspanningen om de standpuntbepaling in uw
gemeente voor te bereiden.

Met vriendelijke groet,
Vereniging van Nederlandse Gemeenten

L.K. Geluk
Algemeen directeur
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