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Samenvatting 

In de Buitengewone ALV van 27 juni 2018 zijn in totaal vier moties aangenomen. In deze ledenbrief 

legt het bestuur verantwoording af over de aangenomen moties inzake BUIG, Juiste Zorg op de 

Juiste Plek en de landelijke gemeentelobby tegen plastic afval. De motie over Stevige Structurele 

Afspraken II wordt behandeld bij punt 10a.  
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Geacht college en gemeenteraad, 

 

In de Buitengewone ALV van 27 juni 2018 zijn in totaal vier moties aangenomen. In deze ledenbrief 

legt het bestuur verantwoording af over de aangenomen moties inzake BUIG, Juiste Zorg op de 

Juiste Plek en de landelijke gemeentelobby tegen plastic afval. Over de uitvoering van de motie 

‘Stevige structurele afspraken II’ legt het bestuur verantwoording af onder agendapunt 10a  

 

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

uitvoering te geven aan deze drie 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.  

 

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

hiervoor geldt immers dat dit ook in de toekomst aandacht en inzet van de VNG blijft vergen. In de 

verantwoording van het bestuur wordt ook duidelijk gemaakt welke acties de VNG nog zal 

ondernemen. Vanzelfsprekend kunt u in de toekomst de VNG opnieuw oproepen, in een motie of 

anderszins, om zich sterk te maken op deze onderwerpen.  
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Wij stellen u voor om deze motie als afgedaan te beschouwen.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 

 

mr J.H.C. van Zanen 

voorzitter  

    

 

 


