
 

 
 
AGENDA Algemene Ledenvergadering woensdag 6 juni 2012 
 
Voor de algemene vergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) 
woensdag 6 juni 2012, van 13.15 – 14.25 uur, te Den Haag 

 
 
 

  Huishoudelijke zaken 
 

01. Opening 
  

De voorzitter opent de algemene ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten. 
 

02. Benoeming van de commissie tot het nazien van de notulen van de algemene 
ledenvergadering van 6 juni 2012 

  

Ter vergadering doet het bestuur de algemene vergadering een voorstel voor de invulling van de 
notulencommissie. 
 

 03. Wijziging Huishoudelijk Reglement: openbaarheid stemmingen ALV 
  

Het bestuur legt u een voorstel voor tot wijziging van het Huishoudelijk Reglement. Het voorstel 
strekt tot openbaarmaking van door de leden in de ALV uitgebrachte stemmen.   
 

04.  Vaststelling notulen van de algemene vergadering van 8 juni 2011 

  

Overeenkomstig artikel 4 van het huishoudelijk reglement zijn de notulen in handen gesteld van de 
commissie tot het nazien van de notulen. 
 
De commissie werd gevormd door: 
 
1  De heer De Wit, wethouder van de gemeente Leiden 
2  De heer Van Eck, raadslid in de gemeente Hulst 
3  Mevrouw Pijnenburg-Adriaensen, burgemeester van de gemeente Heerde 
 
De commissieleden hebben verklaard dat de notulen een getrouw beeld geven van hetgeen tijdens 
de algemene vergadering is besproken en besloten. 
 
Het bestuur stelt de algemene ledenvergadering voor de notulen goed te keuren. 
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05. Mededelingen 

  

Gemeenten en gewesten 
 
Per 1 januari 2012 telde Nederland 415 gemeenten, in 2011 bedroeg dit aantal 418. 
 
De volgende herindelingen hebben op 1 januari 2012 plaatsgevonden: 
 
Noord-Holland 
 
De gemeenten Wieringen, Wieringermeer, Anna Paulowna en Niedorp zijn samengevoegd tot de 
gemeente Hollands Kroon. 
 
Per 1 januari 2012 telt de Vereniging 20 gewesten, in 2011 bedroeg dit aantal 21. 
 
 

Toekomst opzet VNG-jaarcongressen 
 
De afgelopen periode is er ophef ontstaan rondom de kosten van dit VNG jubileumcongres. Dit is 
voor het VNG-bestuur reden geweest om een verkennende commissie in te stellen die voor de 
komende VNG-jaarcongressen, met name die in 2013 en 2014, verschillende mogelijke 
congresmodellen en de daarbij behorende financiële consequenties in kaart brengt. Zij zal dit doen 
met nauwe betrokkenheid van de leden. Deze commissie wordt op de ALV gepresenteerd en zal 
tijdens de BALV in het najaar haar bevindingen en aanbevelingen presenteren.  
 
Voorbereidingen verkiezingen en formatie 
 
Nu de landelijke politiek zich na de val van het kabinet opmaakt voor de verkiezingen van 
12 september a.s. en de daaropvolgende formatie van een nieuw kabinet, acteert de VNG om de 
visie en belangen van de gemeenten naar voren te brengen. Ter vergadering wordt u nader 
geïnformeerd over de stand van zaken van dit proces. 
 

 
 

  Verenigingszaken 
 

06. Jaarstukken Vereniging 
  

a.  Jaarstukken VNG over 2011 
 
Het Jaarverslag 2011 is op 16 februari 2012 door het bestuur vastgesteld en wordt ter kennisneming 
aan u voorgelegd. Gelet op het groot aantal pagina’s wordt het jaarverslag van de VNG niet in 
papieren vorm uitgebracht, maar digitaal ontsloten via de website www.vng.nl/jaarverslag. 
 
Het bestuur legt de Jaarrekening 2011, bestaande uit het Financieel Jaarverslag 2011 en de 
Accountantsverklaring 2011, ter vaststelling aan de algemene vergadering voor. De ondertekende 
verslagen liggen vanaf heden ter inzage bij het Bestuursbureau van de Vereniging. Ook kunt u de 
verslagen tijdens de algemene vergadering inzien bij de ingang van de zaal. 
 
b. Dechargeverlening 
 
De algemene vergadering wordt verzocht na vaststelling van de jaarrekening 2011 het bestuur 
decharge te verlenen. 
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 07. Strategisch Traject ‘Sterke VNG, krachtige gemeenten’ 
  

a. Lokale agenda 2013 
 
Op basis van de inbreng van de leden zijn tien mogelijke thema’s voor de Lokale Agenda 2013 
geformuleerd. Ter vergadering wordt een peiling gehouden, waarin u kunt aangeven wat voor u de 
vijf belangrijkste thema’s zijn. 
 
b. Voorstel VNG en KING op basis van de evaluatie KING: 
 “Samen sterk voor krachtige gemeenten” 
 
De Algemene Ledenvergadering VNG heeft op 10 juni 2009 besloten tot de oprichting van het 
Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING). Bij dit besluit heeft de Algemene 
Ledenvergadering tevens besloten dat na drie jaar een formele evaluatie dient te worden 
uitgevoerd. Aan deze besluitvorming is met deze nota, inclusief bijlage, invulling gegeven. De 
evaluatie is mede middels een onderzoek onder de leden uitgevoerd door een onafhankelijk bureau 
welke niet bij de oprichting van KING betrokken is geweest, namelijk Berenschot Groep B.V. Het 
evaluatieproces is begeleid door enkele leden van het VNG-bestuur en de Raad van Toezicht van 
KING. 
 
Gezien de resultaten van de evaluatie KING en de behoefte om de uitvoeringskracht van 
gemeenten op gebundelde wijze te versterken wordt de leden voorgesteld in te stemmen met de 
voorstellen zoals verwoord in het stuk Evaluatie KING: “Samen sterk voor krachtige gemeenten”. 
 

08. Invulling vacatures in bestuur en beleidscommissies 
  

Wij verzoeken de algemene ledenvergadering om uit de kandidaten in de enkelvoudige voordracht 
van de adviescommissie en eventuele tegenkandidaten de leden te benoemen in een aantal 
tussentijdse vacatures in bestuur, vaste beleidscommissies en College voor Arbeidszaken. 
 

09. Vaststelling contributie 2013 

  

Contributienota 
 
Bijgevoegd treft u aan het contributievoorstel voor het jaar 2013. Het bestuur stelt de algemene 
ledenvergadering voor het contributievoorstel goed te keuren. 
 

 
 

  Overige zaken 
 

10. Rondvraag / WVTTK 

  

Vertegenwoordigers van de leden die van de rondvraag gebruik wensen te maken, worden verzocht 
van die vraag uiterlijk woensdag 30 mei 2012 a.s., 10.00 uur, schriftelijk mededeling te doen aan 
de directieraad van de Vereniging op Vereniging van Nederlandse Gemeenten, postbus 30435,  
2500 GK Den Haag of via e-mail op bestuursbureau@vng.nl. 
 

11. Sluiting 
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Mogelijkheid tot indiening amendementen 
 
Statutair is het mogelijk amendementen in te dienen op aanhangige voorstellen. Op het voorstel bij 
agendapunt 09. (Invulling vacatures in bestuur en beleidscommissies) kunnen geen amendementen worden 
ingediend. Voor de benoemingen geldt de procedure zoals omschreven in artikel 6 van het Huishoudelijk 
Reglement. Op 25 april jl. bent u door het bestuur reeds per ledenbrief geïnformeerd over de voordracht van 
de adviescommissie voor vacatures in het bestuur en een aantal beleidscommissies. Uiterlijk op 23 mei 2012 
informeert het bestuur u voorts over eventuele tegenkandidaten voor deze vacatures. De mogelijkheid tot het 
indienen van tegenkandidaten eindigt op 16 mei 2012. 
 
Amendementen kunnen tot uiterlijk negen werkdagen voorafgaand aan de algemene vergadering worden 
ingediend. Dat betekent dat amendementen uiterlijk donderdag 24 mei a.s., 10.00 uur, bij het bureau van de 
Vereniging moeten zijn ingediend (schriftelijk of via e-mail bestuursbureau@vng.nl). Vervolgens zullen wij de 
leden op de hoogte stellen van de ingediende amendementen en de preadviezen van het bestuur daarbij, 
zodat zij op basis daarvan de standpuntbepaling binnen de gemeente kunnen voorbereiden. 
 
Aantal stemmen per gemeente en gewest 
In artikel 10 van de Statuten van de VNG worden regels gesteld voor het uitbrengen van de stemmen door 
een lid van de vereniging en voor het aantal stemmen dat door een lid van de vereniging kan worden 
uitgebracht. De volledige tekst luidt als volgt:  
 
Artikel 10 Stemmen 
 
1. De stemmen van een lid worden ter algemene vergadering uitgebracht door de vertegenwoordiger van dat 
lid, bedoeld in artikel 9, lid 1. (red.: burgemeester, wethouder, secretaris, griffier en raadslid) 2. Elke 
gemeente die lid is van de Vereniging, brengt door tussenkomst van haar vertegenwoordiger zoveel stemmen 
uit als het aantal veelvouden van éénduizend (1.000) inwoners dat de bevolking van de door haar 
gerepresenteerde gemeente telt, met dien verstande dat zij ten minste één en ten hoogste vijfenzeventig (75) 
stemmen uitbrengt. 3. Elk gewest dat lid is van de Vereniging brengt door tussenkomst van zijn 
vertegenwoordiger zoveel stemmen uit als het aantal veelvouden van tienduizend (10.000) inwoners dat de 
bevolking van het door hem gerepresenteerde gewest telt, met dien verstande dat hij ten minste één en ten 
hoogste vijfenzeventig (75) stemmen uitbrengt. 4. Maatstaf voor het aantal stemmen van een gemeente of 
gewest is het aantal inwoners dat de gemeente, onderscheidenlijk het gewest, telde op één januari van het 
voorafgaande jaar volgens de door het Centraal Bureau voor de Statistiek openbaar gemaakte 
bevolkingscijfers. 
 
Het bestuur, 
 

 
 
 
 
 
 
 

A. Jorritsma-Lebbink,    L. Wagenaar-Kroon,  
voorzitter       secretaris 

 


