
 

 

 

Brief aan de leden 
T.a.v. het college en de raad 

 

 
 
 

informatiecentrum tel. 

 (070) 373 8393 
uw kenmerk bijlage(n) 

 

betreft 

Uitname Gemeentefonds t.b.v. 

Stichting Nationaal Comité 

Inhuldiging 

ons kenmerk 

BB/U201301405 

Lbr. 13/090 

datum 

31 oktober 2013 

 

Samenvatting 

Op de Algemene Ledenvergadering van 5 juni jongstleden deelde ik u mede dat de Stichting 

Nationaal Comité Inhuldiging aan de gemeenten de vraag had gesteld om een financiële bijdrage 

ten behoeve van een dankbetuiging aan prinses Beatrix. Daarna heeft ons het formele verzoek 

daartoe bereikt.  

 

Formeel bent u als Algemene Ledenvergadering bevoegd over uitnames uit het Gemeentefonds. 

Bij deze leggen wij u de vraag voor om op de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van 29 

november 2013 in te stemmen met een uitname van € 200.000 ten behoeve van deze 

dankbetuiging. 

 

 



 

 

 

 

Aan de leden  

 
 

informatiecentrum tel. 

 (070) 373 8393 
uw kenmerk bijlage(n) 

 

betreft 

Uitname Gemeentefonds t.b.v. 

Stichting Nationaal Comité 

Inhuldiging 

ons kenmerk 

BB/U201301405 

Lbr. 13/090 

 

datum 

31 oktober 2013 

 

Geacht college en gemeenteraad, 

 

Op de Algemene Ledenvergadering van 5 juni jongstleden deelde ik u mede dat de Stichting 

Nationaal Comité Inhuldiging aan ons de vraag had gesteld om een financiële bijdrage ten 

behoeve van een dankbetuiging aan prinses Beatrix. Daarna heeft ons het formele verzoek 

daartoe bereikt.  

 

De Stichting Nationaal Comité Inhuldiging laat per brief weten te hopen dat de gemeenten een 

bedrag van €  200.000 zullen schenken aan het Comité. Het bedrag kan met name ten goede 

komen aan de dankbetuiging voor prinses Beatrix, in de vorm van een bijeenkomst 1 februari 

2014 in het Rotterdamse Ahoy.  

 

Het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen hebben reeds laten weten in te 

stemmen met een uitname uit hun respectievelijke fondsen; ook het ministerie van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Financiën hebben toegezegd hieraan mee te 

werken.  

 

Formeel bent u als Algemene Ledenvergadering bevoegd over uitnames uit het Gemeentefonds. 

Bij deze leggen wij u de vraag voor om op de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van 

29 november 2013 in te stemmen met een uitname van € 200.000 ten behoeve van deze 

dankbetuiging. 

 

Hoogachtend, 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten  

 

 

 

 

Mevrouw A. Jorritsma-Lebbink 

Voorzitter 

 

Deze ledenbrief staat ook op www.vng.nl onder brieven 


