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Samenvatting

Hierbij nodigen wij u uit voor de Buitengewone algemene ledenvergadering (BALV) op woensdag
30 november 2016, die wordt gehouden in NBC De Blokhoeve te Nieuwegein. De agendastukken
kunt u downloaden via de speciale BALV-pagina op vng.nl. De presentiekaart, waarmee de
gemeente in de gelegenheid wordt gesteld aan de stemmingen deel te nemen, sturen wij
volgende week per brief aan de gemeentesecretaris van uw gemeente.
Voorafgaand aan de Buitengewone ALV vindt in de ochtend een VNG Bestuurdersdag plaats.
U kunt zich aanmelden voor de Buitengewone ALV en de VNG Bestuurdersdag via de website
van het Congres en Studiecentrum VNG.
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Geacht college en gemeenteraad,
Hierbij nodigen wij u uit voor de Buitengewone algemene ledenvergadering (Buitengewone ALV)
op woensdag 30 november 2016, die wordt gehouden in NBC De Blokhoeve te Nieuwegein.
De agendastukken kunt u downloaden via de speciale BALV-pagina op vng.nl.
Op de agenda voor deze Buitengewone ALV staan onder andere de VNG-inzet voor de
kabinetsformatie, het traject “bestuur & democratie”, de VNG Agenda 2017 en “Samen
organiseren”. Onder die laatste noemer worden voorstellen gedaan in het kader van de
collectieve activiteiten ten behoeve van de leden.
De volledige agenda voor deze Buitengewone ALV ziet er als volgt uit:
Huishoudelijke zaken
01. Opening
02. Benoeming notulencommissie Buitengewone ALV woensdag 30 november 2016
03. Vaststelling notulen algemene vergadering van woensdag 8 juni 2016
Inhoudelijke zaken
04. Inzet kabinetsformatie
05. Traject “Bestuur en democratie”
06. VNG Agenda 2017
07. Samen organiseren
a) Toekomst uitvoering collectieve activiteiten
b) Financiering collectieve activiteiten
c) Afwikkeling overheveling taken Sociaal Domein
d) Voorstel Kindertelefoon, Vertrouwenswerk, Luisterend Oor

Verenigingszaken
08. Wijziging Statuten en Huishoudelijk Reglement
09. Vacatures bestuur en commissies
Overige zaken
10. Rondvraag / WVTTK
11. Sluiting
Presentiekaart en deelneming aan de stemmingen in de Buitengewone ALV
De presentiekaart, waarmee de gemeente een vertegenwoordiger aanwijst die namens de
gemeente de stemmen uitbrengt, versturen wij volgende week per brief aan alle
gemeentesecretarissen. Voor de gewogen stemming in de ledenvergadering is een
gebruikersvriendelijke app ontwikkeld, die in de plaats komt van de huidige stemkastjes en
stemkaartjes. Vanzelfsprekend ontvangt uw secretaris een heldere toelichting op het gebruik van
deze app.
Aanmelding voor de VNG Bestuurdersdag en de Buitengewone ALV
U kunt zich aanmelden voor de VNG Bestuurdersdag en de Buitengewone ALV via de website
van het Congres en Studiecentrum VNG. Ongeveer twee weken voor de bijeenkomst ontvangt u
een bevestiging van uw inschrijving en de routebeschrijving naar NBC De Blokhoeve te
Nieuwegein. Ook indien u zich op een later moment nog wilt aanmelden, vragen wij u om dit via
de website van het Congres en Studiecentrum VNG te doen. Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met het bestuursbureau via e-mail op bestuursbureau@vng.nl of per telefoon via
070-373 8393.
Hoogachtend,
Vereniging van Nederlandse Gemeenten

mr J.H.C. van Zanen
Voorzitter

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