Brief aan de leden
T.a.v. het college en de raad
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Onderwerp

Wijziging VNG-statuten en huishoudelijk reglement

Samenvatting
We stellen u een wijziging voor van de statuten en het huishoudelijk reglement van de VNG. Met de
voorgestelde wijziging komt de mogelijkheid dat samenwerkingsverbanden (of gewesten) lid zijn
van de vereniging te vervallen. Daarnaast wordt een mogelijkheid gecreëerd tot het verlenen van
een bijzonder lidmaatschap aan de overzeese gebiedsdelen van het Koninkrijk.

Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Nassaulaan 12 Den Haag | Postbus 30435 | 2500 GK Den Haag
070 - 373 83 93 | info@vng.nl

U201900262

PROD

Aan de leden

Datum

8 mei 2019
Ons kenmerk

COS/U201900262
Lbr. 19/022
Telefoon

070-373 8393
Bijlage(n)

1

Onderwerp

Wijziging VNG-statuten en huishoudelijk reglement

Geacht college en gemeenteraad,
We stellen u een wijziging van de statuten en het huishoudelijk reglement van de VNG voor. Met de
voorgestelde wijziging komt de mogelijkheid dat samenwerkingsverbanden (of gewesten) lid zijn
van de vereniging te vervallen. Daarnaast wordt een mogelijkheid gecreëerd tot het verlenen van
een bijzonder lidmaatschap aan de overzeese gebiedsdelen van het Koninkrijk.
Beëindiging mogelijkheid van lidmaatschap van de VNG voor samenwerkingsverbanden
In het contributievoorstel voor 2019 is vorig jaar al aangekondigd dat wij het VNG-lidmaatschap van
samenwerkingsverbanden willen beëindigen. De belangrijkste redenen hiervoor zijn dat gemeenten
die deel uitmaken van een samenwerkingsverband nu twee keer contributie betalen en twee keer
kunnen stemmen. Omdat de VNG het uitgangspunt hanteert dat gemeentelijke
samenwerkingsverbanden, ook als zij geen zelfstandig lid zijn van de VNG, gebruik kunnen maken
van de verschillende vormen van VNG-dienstverlening, is er geen reden om samenwerkingsbanden
daarvoor contributie in rekening te brengen. Daarnaast is het vanuit het oogpunt van de
verenigingsdemocratie onwenselijk dat gemeenten via een samenwerkingsverband tweemaal hun
stem kunnen uitbrengen tijdens de ledenvergadering.
Verlenen van bijzonder lidmaatschap aan Caribisch deel van het Koninkrijk
Na de verwoestingen van orkaan Irma in het najaar van 2017 zijn de banden tussen de VNG en het
Caribisch deel van het Koninkrijk aangehaald. Al sinds 1995 maken deze eilanden onderdeel uit
van de vereniging. In de statuten is echter het lidmaatschap uitsluitend mogelijk voor gemeenten.
Om het lidmaatschap van de eilanden mogelijk te maken, wordt de bepaling toegevoegd dat landen
en openbare lichamen van het Caribisch deel van het Koninkrijk een bijzonder lidmaatschap
kunnen aanvragen.
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Toelichting wijze waarop de voorgestelde wijzigingen zijn opgenomen
In de bijlage is eerst de huidige tekst opgenomen van de artikelen waarin wijzigingen zijn voorzien.
Door middel van gele accentuering en doorhalingen is per artikel aangegeven waar wijzigingen
optreden. Onder elk artikel treft u vervolgens het nieuwe gewijzigde tekstvoorstel aan. Daar waar
artikelleden ongewijzigd blijven, of in het geval een artikellid geheel komt te vervallen, is daarvan
melding gemaakt.

Met vriendelijke groet,
Vereniging van Nederlandse Gemeenten

mr J.H.C. van Zanen
Voorzitter
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