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Samenvatting
Bijgevoegd treft u de agenda aan voor onze buitengewone algemene ledenvergadering
(Buitengewone ALV) van 12 november 2010 in de Jaarbeurs te Utrecht. De stukken kunt u
downloaden van vng.nl
De presentiekaart, waarmee de gemeente in de gelegenheid wordt gesteld aan de stemmingen
deel te nemen, wordt volgende week per brief aan het College toegezonden.
Op de agenda voor deze Buitengewone ALV staan onder andere de discussie over de bestuurlijke
organisatie van Nederland, de invulling van vacatures in bestuur en beleidscommissies van de
VNG, het contributievoorstel voor 2011 en onze opstelling richting het rijk in deze kabinetsperiode.
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Geacht college en gemeenteraad,
Met de ledenbrief van 1 oktober jl. (Lbr. 10/093) hebben wij u uitgenodigd voor onze Buitengewone
Algemene Ledenvergadering (Buitengewone ALV) op 12 november 2010 in de Jaarbeurs te Utrecht.
Agenda en presentiekaart
Bijgevoegd treft u agenda aan voor deze Buitengewone ALV. De presentiekaart, waarmee de
gemeente in de gelegenheid wordt gesteld aan de stemmingen deel te nemen, wordt volgende week
per brief aan het College toegezonden. De presentiekaart wordt eenmalig toegezonden en zonder
inlevering van deze kaart kan de gemeente/het gewest niet aan de stemmingen deelnemen. Op basis
van de ingeleverde presentiekaarten zal de presentielijst bij de notulen worden gemaakt.
Agenda BALV
1.
2.

Toekomst bestuurlijke organisatie Nederland
Verenigingszaken
a. Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering 8 juni 2010
b. Invulling vacatures in bestuur en beleidscommissies
c. Contributievoorstel 2011

3. Opstelling richting rijk in deze kabinetsperiode
Programma
Het gehele programma voor deze middag luidt als volgt:
13.00-14.15 uur
Inloop met koffie en thee
Informerend gedeelte: het regeerakkoord en de betekenis daarvan voor gemeenten
14.15-16.00 uur
Inhoudelijk deel: Buitengewone ALV
16.00-17.00 uur
Borrel
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Toelichting agendapunten
JL

Toekomst bestuurlijke organisatie Nederland

De afgelopen maanden heeft u met elkaar het gesprek gevoerd over de bestuurlijke organisatie van
Nederland. Ruim duizend lokale bestuurders en politici hebben actief deelgenomen aan dit debat. De
facilitatoren van de bijeenkomsten bieden u het verslag aan van deze discussie met daarin zeven
verzoeken van de leden aan de VNG. Het bestuur van de VNG vraagt de leden in te stemmen met
deze verzoeken over te nemen.
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Vereniqinqszaken

a.

Vastleggen notulen Algemene Ledenvergadering 8 juni 2010

De commissie tot het nazien van de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 8 juni 2010
bestaat uit:
- De heer Broekhuysen, wethouder van Terneuzen
- Mevrouw Waijerdink-Mentink, raadslid te Haaksbergen
- De heer Visser, gemeentesecretaris van Renkum
De commissieleden hebben verklaard dat de notulen een getrouw beeld geven van hetgeen tijdens de
algemene vergadering is besproken en besloten.
b.

Invulling vacatures in bestuur en beleidscommissies

In ledenbrief 10/085 van 2 september jl. zijn de 183 kandidaten op de enkelvoudige voordracht van de
adviescommissie bekend gemaakt. Deze kandidaten zijn op 30 augustus jl. benoemd tot waarnemend
lid van het bestuur, lid van een commissie respectievelijk voorzitter van een commissie, tevens lid van
het bestuur.
Voorts informeren wij u over een aanpassing in de enkelvoudige voordracht van de adviescommissie.
Op 12 november a.s. kiest u uit de kandidaten en tegenkandida(a)t(en) de nieuwe leden van bestuur
en commissies.
c.

Contributievoorstel 2011

Het nieuwe contributievoorstel 2011 vervangt het contributievoorstel dat in de ALV van 8 juni jl. door de
leden is afgewezen. De voorbereiding van het nieuwe contributievoorstel vond plaats in nauw overleg
met een adviescommissie, bestaande uit vertegenwoordigers van de leden. Deze adviescommissie
steunt het nieuwe contributievoorstel 2011 en verder.
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Opstelling richting rijk in deze kabinetsperiode

Van regeerakkoord naar bestuursakkoord
Na de presentatie van het regeerakkoord heeft de VNG een eerste reactie op hoofdlijnen uitgebracht.
Het bestuur en de commissies hebben zich vervolgens gebogen over standpunten op de diverse
beleidsterreinen, resulterend in een uitgebreide ledenbrief. Het bestuur heeft de intentie om met het
kabinet het gesprek aan te gaan om te komen tot een bestuurakkoord, waarin afspraken worden
gemaakt over inhoudelijke punten die gemeenten raken. Dit traject mondt uit in een ledenraadpleging
over het onderhandelingsresultaat.
Tijdens dit agendapunt wordt aan de hand van een presentatie de opstelling van de VNG besproken.
Aanmelding voor de Buitengewone ALV
U kunt zich aanmelden voor de Buitengewone ALV via de congreskalender op de homepage van het
Congres en Studiecentrum VNG: www.cs-vng.nl. Ongeveer twee weken voor de bijeenkomst ontvangt
u een bevestiging van uw inschrijving en de routebeschrijving naar de Jaarbeurs in Utrecht.
Ook indien u zich op een later moment nog wilt aanmelden voor de Buitengewone ALV vragen wij u
om gebruik te maken van de congreskalender.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het bestuursbureau via e-mail
bestuursbureau@vng.nl of per telefoon: 070-373 8020.
Wij vertrouwen erop dat u op 12 november a.s. bij deze Buitengewone ALV aanwezig zult zijn.

Hoogachtend,
Vereniging van Nederlandse Gemeenten

A. Jorritsma-Lebbink
Voorzitter

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