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

Datum

21 juni 2018
Ons kenmerk

COS/U201800476
Lbr. 18/032
Telefoon

070 373 8393
Bijlage(n)

Onderwerp

publicatie moties ALV 27 juni 2018

Samenvatting
Hierbij informeren wij u over de moties die het VNG-bureau tot nu toe heeft ontvangen ter
behandeling in de ALV op woensdag 27 juni 2018. Op de şjţe vindt u de integrale motieteksten.
Definitieve moties die na verzending van deze ledenbrief bij de VNG binnenkomen, worden ook op
de site geplaatst. Na de vaststelling van de preadviezen op deze moties door het VNG bestuur op
maandag 25 juni zullen wij u aan het eind van de dag informeren over deze preadviezen en
eventuele dan nog nagekomen moties. Alle moties en preadviezen worden bekend gemaakt via de
VNG-website en de congres-app. Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze ledenbrief
dan kunt u die sturen naar bestuurszaken@vng.nl.
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Geacht college en gemeenteraad,
Hierbij informeren wij u over de moties die het VNG-bureau tot nu toe heeft ontvangen ter
behandeling in de ALV op woensdag 27 juni 2018. Op de şjţe vindt u de integrale motieteksten.
Definitieve moties die na verzending van deze ledenbrief bij de VNG binnenkomen, worden ook op
de site geplaatst. Na de vaststelling van de preadviezen op deze moties door het VNG bestuur op
maandag 25 juni zullen wij u aan het eind van die dag informeren over deze preadviezen en
eventuele dan nog nagekomen moties.
Het gaat op dit moment om de volgende definitief ingediende moties:
»

Motie Gouda c.s.: huishoudelijke hulp/AMvB reële kostprijzen

»

Motie Alblasserdam c.s.: gebruik berichtenbox MijnOverheid/GDI (generieke digitale
infrastructuur)

»

Motie Stein c.s.: elektronisch tellen bij verkiezingen

»

Motie Utrechtse Heuvelrug c.s.: ‘Iedereen moet kunnen stemmen’

»

Motie Utrechtse Heuvelrug c.s.: Wmo abonnementstarief

»

Motie Utrechtse Heuvelrug c.s.: Klimaatakkoord

»

Motie Alphen aan den Rijn c.s.: Raamovereenkomst Verpakkingen.

»

Motie Heerhugowaard c.s.: onderwijshuisvesting

»

Motie Leidschendam-Voorburg: IBP

»

Motie Culemborg: inzet VNG bij Klimaat- en Energieakkoord
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Het VNG bestuur bepaalt op 25 juni bij welk agendapunt de verschillende moties worden
behandeld.
Alle moties en preadviezen worden bekend gemaakt via de VNG-website en de congres-app.
Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze ledenbrief dan kunt u die sturen naar
bestuurszaken@vng.nl.
Met vriendelijke groet,
Vereniging van Nederlandse Gemeenten

J. Kriens
Algemeen directeur
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