
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA ALV 8 juni 2010 

 

Voor de algemene vergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)  
dinsdag 8 juni 2010, van 10.35 – 11.35 uur, te Leeuwarden  

 
 

 

1. Opening 

 
2. Benoeming van de commissie tot het nazien van de notulen van de algemene vergadering 

van 8 juni 2010 

 Ter vergadering doet het bestuur de algemene vergadering een voorstel voor de invulling van de 
notulencommissie.  
 
De commissie wordt gevormd door: 
1. De heer W.H. Broekhuysen, wethouder van Terneuzen  
2. Mevrouw M.C. Waijerdink-Mentink, raadslid Haaksbergen 
3. De heer ir. T.N.M. Visser, gemeentesecretaris van Renkum 

 

3. Vaststelling notulen van de algemene vergadering van 10 juni 2009 

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 F.W. Baan, raadsgriffier van Enkhuizen 
2. De heer J.J.L. de Kunder, wethouder van Reimerswaal  
3. Mw. A.C. Oosterwijk, wethouder van Boskoop  
 
De commissieleden hebben verklaard dat de notulen een getrouw beeld geven van hetgeen 
tijdens de algemene vergadering is besproken en besloten. 

 
Het bestuur stelt u voor de notulen goed te keuren. 
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4. Mededelingen 

Per 1 januari 2010 telde Nederland 431 gemeenten (nu: 430), in 2009 bedroeg dit aantal 441. 
 
De volgende herindelingen hebben op 1 januari 2010 plaatsgevonden; 
 Winschoten, Scheemda en Reiderland zijn samengevoegd tot één gemeente Oldambt; 

 Horst aan de Maas, Sevenum en het deel Meerlo van gemeente Meerlo-Wanssum* zijn 

samengevoegd tot één gemeente Horst aan de Maas*, Venray en het deel Wanssum, van 

gemeente Meerlo-Wanssum, zijn samengevoegd tot één gemeente Venray (grenscorrectie, 

geen herindeling); 

 Helden, Kessel, Maasbree en Meijel zijn samengevoegd tot één gemeente Peel en Maas; 

 Venlo en Arcen en Velden zijn samengevoegd tot één gemeente Venlo; 

 Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel en Zevenhuizen-Moerkapelle zijn samengevoegd tot 

één gemeente Zuidplas. 

 

De gemeente Rozenburg is op 18 maart 2010 als deelgemeente opgegaan in de gemeente 

Rotterdam. 

 
Per 1 januari 2010 telt de Vereniging 21 gewesten, in 2009 bedroeg dit aantal 22. 
De regio Centraal Groningen is komen te vervallen. 

 
5. Jaarstukken Vereniging  

 

5a.  Jaarstukken VNG over 2009, alsmede KING 

Het Jaarverslag 2009 is op 15 april 2010 door het bestuur vastgesteld en wordt ter kennisneming 
aan u voorgelegd. Gelet op het groot aantal pagina’s wordt het jaarverslag van de VNG dit jaar 
niet in papieren vorm uitgebracht, maar digitaal ontsloten via de website www.vngjaarverslag2009.nl.  
 
Het bestuur legt de Jaarrekening 2009, bestaande uit het Financieel Jaarverslag 2009 en de 
Accountantsverklaring 2009, 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.  
 
Tevens wordt aan u ter kennisneming voorgelegd de stand van zaken KING. 

 
5b.  Dechargeverlening 

De algemene vergadering wordt verzocht na vaststelling van de jaarrekening 2009 het bestuur 
decharge te verlenen. 
 

6. Vaststelling contributie 2011 

Bijgevoegd treft u aan het contributievoorstel voor het jaar 2011. Het bestuur stelt u voor het 
contributievoorstel goed te keuren. 
 

http://www.vngjaarverslag2009.nl/
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7. Resolutie ‘Het perspectief van gemeenten’  

Bijgevoegd treft u de ontwerp-resolutie ‘Het perspectief van gemeenten’ aan. Dit stuk vormt na 
vaststelling de inzet van de VNG voor de kabinetsformatie en een eventueel nadien te sluiten 
bestuursakkoord na de landelijke verkiezingen van 9 juni 2010. Door de leden kunnen tot uiterlijk 
26 mei 2010 amendementen worden ingediend op dit voorstel (zie latere passage “mogelijkheid 

tot het indienen van amendementen”). 
 

8. Locatie VNG-congres 2011 

 

9. Rondvraag 

Vertegenwoordigers van de leden die van de rondvraag gebruik wensen te maken, worden  
verzocht van die vraag uiterlijk dinsdag 1 juni a.s., 10.00 uur, schriftelijk mededeling te doen 
aan de directieraad van de Vereniging of via e-mail bestuursbureau@vng.nl. 

 

10. Sluiting  
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Mogelijkheid tot indiening amendementen en stemprocedure 
 
Mogelijkheid tot indiening amendementen 
Statutair is het mogelijk amendementen in te dienen op aanhangige voorstellen. Amendementen 
kunnen tot uiterlijk negen werkdagen voorafgaand aan de algemene vergadering worden ingediend. 
Dat betekent dat amendementen uiterlijk woensdag 26 mei a.s., 10.00 uur, bij het bureau van de 
Vereniging moeten zijn ingediend (schriftelijk of via e-mail op 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,  
De voorzitter      De secretaris  
 


