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Samenvatting

In het kader van de reorganisatie van het VNG bureau is besloten om de huidige directieraad te
vervangen door een algemene directie. Deze keuze maakt wijziging van de Statuten en het
Huishoudelijk Reglement noodzakelijk. In deze ledenbrief geven wij een overzicht van de
wijzigingen. Wij vragen de ALV om in te stemmen met deze wijzigingen in Statuten en
Huishoudelijk Reglement.
Naast de reorganisatie van het VNG bureau vindt in de komende periode een evaluatie van de
VNG governance plaats. Daarbij wordt gekeken naar de organisatie en werkwijze van bestuur,
commissies en subcommissies. Op basis van de reorganisatie van het VNG bureau en de
evaluatie van de VNG governance zullen mogelijk aanvullende wijzigingen van Statuten en
Huishoudelijk Reglement aan u worden voorgelegd in de ALV van juni 2017.
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Geacht college en gemeenteraad,
In het kader van de reorganisatie van het VNG bureau is besloten om de huidige directieraad te
vervangen door een algemene directie. Deze keuzes maken wijziging van de Statuten en het
Huishoudelijk Reglement noodzakelijk. In deze ledenbrief geven wij een overzicht van deze
wijzigingen. Wij vragen de ALV om in te stemmen met deze wijzigingen in Statuten en
Huishoudelijk Reglement.
Naast de reorganisatie van het VNG bureau vindt in de komende periode een evaluatie van de
VNG governance plaats. Daarbij wordt gekeken naar de organisatie en werkwijze van bestuur,
commissies en subcommissies. Op basis van de reorganisatie van het VNG bureau en de
evaluatie van de VNG governance zullen mogelijk aanvullende wijzigingen van Statuten en
Huishoudelijk Reglement aan u worden voorgelegd in de ALV van juni 2017.
Wijzigingen in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement
In de volgende artikelen en leden van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement is steeds de
term “directieraad” vervangen door “algemene directie”. Daarnaast zijn de termen “voorzitter en lid
directieraad” vervangen door “algemeen directeur en plaatsvervangend directeur”. In de huidige
Statuten wordt het aantal leden van de directieraad aan de beoordeling van het VNG bestuur
overgelaten. Het VNG bestuur acht het wenselijk dat de omvang van de algemene directie
beperkt blijft tot twee personen: de algemeen directeur en de plaatsvervangend algemeen
directeur. Het VNG bestuur stelt u voor dit in artikel 28 van de Statuten te verankeren.
Hierna volgt de nieuwe tekst van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement zoals die luidt na
het doorvoeren van de wijzigingen.

Gewijzigde tekst VNG Statuten
Artikel 7 Organisatie Vereniging
De Vereniging kent: een algemene vergadering, een bestuur, een algemene directie, een College
voor Arbeidszaken, vaste beleidscommissies, provinciale afdelingen en een adviescommissie.
Artikel 15 Adviescommissie
1. Uiterlijk in december van het jaar voorafgaande aan de gemeenteraadsverkiezingen, stelt het
bestuur een adviescommissie in op voordracht van de algemene directie.
Artikel 20 Vertegenwoordiging Vereniging
1. De Vereniging wordt vertegenwoordigd door het bestuur.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende
bestuursleden, waarvan ten minste één de functie van voorzitter, vice-voorzitter, secretaris of
penningmeester vervult.
3. Het bestuur kan een of beide leden van de algemene directie en de secretaris van de
algemene directie volmacht met het recht van substitutie verlenen om de Vereniging te
vertegenwoordigen.
Artikel 28 Algemene directie en bureau
Het bestuur en de andere organen van de Vereniging worden bijgestaan door een algemene
directie, bestaande uit een algemeen directeur en een plaatsvervangend algemeen directeur.
De algemene directie leidt het bureau van de Vereniging.
Artikel 29 Rechtspositie algemene directie
1. De leden van de algemene directie worden door het bestuur benoemd, geschorst en ontslagen.
2. Het bestuur regelt hun arbeidsvoorwaarden, zo veel mogelijk overeenkomstig de voor
vergelijkbare functionarissen van het Rijk geldende maatstaven.
3. Schorsing of ontslag, anders dan op eigen verzoek, geschiedt niet dan nadat de betrokkene na
schriftelijke oproeping in de gelegenheid is gesteld zich mondeling of schriftelijk te verantwoorden,
terwijl alle daartoe strekkende besluiten met redenen omkleed moeten zijn.
4. De leden van de algemene directie zijn ter zake van hun werkzaamheden verantwoording
schuldig aan het bestuur. Zij zijn verplicht aan het bestuur de inlichtingen te verstrekken die hun
ter zake van hun werkzaamheden worden verzocht.
Artikel 30 Rechtspositie overig personeel
1. Het bestuur stelt de algemene voorwaarden vast, waaronder door de Vereniging
arbeidsovereenkomsten zullen worden aangegaan, zo veel mogelijk overeenkomstig de voor
rijkspersoneel geldende regelingen.
2. Besluiten tot het beëindigen van een dienstbetrekking worden genomen door de algemene
directie.
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Artikel 31 Betaalde dienstverlening
1. Activiteiten van de Vereniging die voorzien in dienstverlening, waarvoor afzonderlijke
vergoedingen worden bedongen, kunnen door het bestuur, op voorstel van de algemene directie,
worden ondergebracht in afzonderlijke onderdelen van het bureau met een afzonderlijk financieel
beheer of in vennootschappen, waarvan de Vereniging aandeelhoudster is.
2. De algemene directie draagt er zorg voor dat de in lid 1 bedoelde activiteiten geschieden
overeenkomstig de doelstellingen van de Vereniging.
3. De algemene directie oefent de bevoegdheden van de Vereniging als aandeelhoudster van
een in lid 1 bedoelde vennootschap uit, met dien verstande dat zij de voorafgaande goedkeuring
van het bestuur behoeft voor de uitoefening van het stemrecht op de aandelen ter zake van de
benoeming en het ontslag van bestuurders en commissarissen, de wijziging van de statuten en
de ontbinding van de vennootschap.
Gewijzigde tekst Huishoudelijk Reglement
Artikel 5 Instelling adviescommissie en benoemingstermijn leden adviescommissie
1. Op voordracht van de algemene directie stelt het bestuur uiterlijk in december van het jaar van
de gemeenteraadsverkiezingen een adviescommissie ex artikel 15 van de statuten in.
2. De adviescommissie is belast met het doen van voordrachten aan de algemene vergadering
voor de samenstelling van het bestuur en de vaste beleidscommissies zoals bedoeld in artikel 24
van de statuten.
3. De adviescommissie bestaat minimaal uit vier personen en maximaal uit zeven personen.
4. De adviescommissie bestaat uit:
a. vertegenwoordigers van alle doelgroepen van de Vereniging, te weten
burgemeesters, wethouders, raadsleden, secretarissen en griffiers van de in de
statuten in artikel 5, lid 1, onder a. genoemde leden.
b. de algemeen directeur zoals bedoeld in artikel 28 van de statuten.
Artikel 8 Vergaderingen bestuur
1. Het bestuur vergadert in de regel elf maal per jaar volgens een schema dat door het bestuur
wordt vastgesteld, tenzij de voorzitter anders bepaalt of ten minste een derde van de leden van
het bestuur daarom, met opgaaf van redenen, verzoekt.
2. De bestuursvergaderingen worden inhoudelijk en procedureel voorbereid door een comité dat
bestaat uit de voorzitter, de vice-voorzitter, de penningmeester en de algemeen directeur. Dit
comité stelt ook de agenda voor het bestuur samen.
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Artikel 9 Vergaderingen vaste beleidscommissies zoals bedoeld in artikel 24 van de statuten
1. De voorzitters van de vaste beleidscommissies beleggen de vergaderingen van de vaste
beleidscommissies; deze vergaderingen vinden als regel plaats ten kantore van de Vereniging te
Den Haag. De voorzitter leidt de vergaderingen en bepaalt de orde daarvan.
2. De vaste beleidscommissies vergaderen in de regel om de maand op dezelfde dag als het
bestuur vergadert, tenzij de voorzitter van een vaste beleidscommissie anders bepaalt of ten
minste een derde van de leden van een vaste beleidscommissie, met opgaaf van redenen,
daarom verzoekt. De vergaderingen van de vaste beleidscommissies gaan vooraf aan de
vergaderingen van het bestuur.
3. De algemene directie zoals bedoeld in artikel 28 van de statuten draagt zorg voor de
ondersteuning van de vaste commissies vanuit het bureau van de VNG.
Artikel 11 Financieel beheer
1. De algemene directie laat de ledenadministratie bijhouden.
2. De algemene directie voert het beheer over de financiële middelen van de Vereniging en
draagt zorg voor de administratie daarvan. Zij belegt de gelden van de Vereniging binnen door het
bestuur te stellen kaders en legt daarover jaarlijks verantwoording af aan het bestuur. De
penningmeester kan de algemene directie aanwijzingen geven met betrekking tot het beheren en
beleggen van de geldmiddelen en het voeren van de administratie.
3. De algemene directie stelt jaarlijks een ontwerp op voor de begroting voor het volgende jaar. Zij
legt deze begroting, vergezeld van een toelichting, ter vaststelling voor aan het bestuur.
4. De algemene directie stelt jaarlijks een ontwerp op van de jaarrekening van het afgelopen jaar.
Zij dient deze, vergezeld van een toelichting en het rapport van de registeraccountant, als
bedoeld in artikel 14, lid 2 van de statuten, in bij het bestuur. Het bestuur legt de jaarrekening ter
vaststelling voor aan de algemene vergadering.
5. De algemene directie stelt jaarlijks een ontwerp op voor het jaarverslag van de Vereniging
zoals bedoeld in artikel 2:49 Burgerlijk Wetboek. Zij legt dit ter vaststelling voor aan het bestuur.
Het bestuur legt het jaarverslag ter kennisneming voor aan de algemene vergadering.
6. Vaststelling door het bestuur van de ontwerpjaarrekening strekt de algemene directie tot
decharge.
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Wij stellen u voor om in stemmen met de voorgestelde wijzigingen in Statuten en Huishoudelijk
Reglement. Voor dit voorstel is conform de Statuten een tweederde meerderheid vereist.

Hoogachtend,
Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Mr J.H.C. van Zanen
Voorzitter VNG

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