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Bestuurssamenvatting

Op vrijdag 25 september vindt er een Algemene Ledenvergadering van de VNG plaats. In deze uitgestelde ALV wordt de
uitslag van de eerdere ledenraadpleging in mei/juni ter bekrachtiging aan u voorgelegd en worden onder andere
voorstellen over de uitvoering van eerdere ALV-moties en een wijziging van de VNG-statuten voorgelegd. Voorgesteld
wordt kennis te nemen van de agenda en onderliggende stukken en in te stemmen met de voorstellen die worden
gedaan.

Beslispunten
1.

2.
3.
4.
5.

Kennis te nemen van de benoeming notulencommissie ALV 25 september 2020, de notulen BALV 29 november 2019
en de aankondiging dat de Kadernota 2021 wordt meegenomen in de VNG Agenda 2021.
In te stemmen met de bekrachtiging van de ledenraadpleging mei/juni;
Kennis te nemen van de eerdere uitvoering moties ALV-en;
In te stemmen met de voorgestelde wijzigingen van de statuten met ingang van 1 november 2020 en deze vast te
stellen conform het voorstel in de doorlopende tekst (zie bijlage);
De raad ter kennisname te informeren.

Besluit

Inleiding

De coronacrisis heeft velen geïnspireerd tot het vinden van creatieve oplossingen. Zo moest het VNG Jaarcongres in juni
worden afgelast maar werd een alternatief gevonden in een ledenraadpleging en uitstel van de ALV tot september.
Inmiddels is duidelijk dat het helaas ook in september nog niet mogelijk is om fysiek bij elkaar te komen. Het VNGbestuur heeft daarop gekozen voor het houden van een digitale ALV op 25 september. In deze uitgestelde ALV wordt de
uitslag van de eerdere ledenraadpleging in mei-juni ter bekrachtiging aan u voorgelegd en kunt u onder andere
voorstellen inzake de uitvoering van eerdere ALV-moties bespreken en een wijziging van de VNG-statuten.

1

Collegevoorstel

Beoogd effect

Als lid van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten deelnemen aan de stemming tijdens de Algemene
Ledenvergadering en daarmee invloed uitoefenen op de koers van de vereniging.

Argumenten
1.

Ter kennisname ontvangt u de benoeming van de notulencommissie ALV 25 september 2020, de notulen BALV 29
november 2019 en de aankondiging dat de Kadernota 2021 wordt meegenomen in de VNG Agenda 2021
Zoals gebruikelijk wordt er een notulencommissie benoemd en worden de notulen van de BALV in november 2019
meegezonden. Bij de ledenraadpleging in juni jl. ontvingen de gemeenten de bestuurlijke notitie VNG-strategie 20202021. Daarbij is aangegeven dat in de ALV van september een kadernota zou worden gepresenteerd. De kadernota
bevat gewoonlijk een herijking van de verenigingsstrategie Gemeenten 2024. Omdat de effecten van de coronacrisis
nog onvoldoende in beeld zijn, zal deze herijking worden meegenomen in de VNG Agenda 2021 die tijdens de ALV in
november zal worden gepresenteerd.
2.

Aangezien de ledenraadpleging geen ALV kan vervangen, wordt de uitslag van de ledenraadpleging in de ALV van 25
september a.s. formeel ter bekrachtiging aan de leden voorgelegd.

In de ledenraadpleging van mei-juni zijn de volgende voorstellen aangenomen door de leden
(met percentages meerderheden):
 Invulling van vacatures in VNG bestuur en commissies:
100%
 Financieel jaarverslag 2019 en dechargeverlening bestuur:
100%
 Contributievoorstel VNG 2021:
62%
 GGU-voorstellen: Kadernota, jaarlijkse bijdrage 2021 en verruiming GGU met activiteiten
 handhaving & naleving (bijlage: Kadernota GGU):
100%
 Resolutie “normen opdrachtgeverschap jeugdbescherming-keten”:
99%
 Voorstel “Onderkant arbeidsmarkt” als follow-up eerdere resolutie):
99%
U wordt voorgesteld de uitslag van deze ledenraadpleging te bekrachtigen.
3.

Met het overzicht moties legt het VNG bestuur verantwoording af over de uitvoering van moties die zijn aangenomen in
de Buitengewone ALV van 29 november 2019 en aangehouden moties uit eerdere ledenvergaderingen.
Voorgesteld wordt kennis te nemen van de verantwoording over de uitvoering van de moties en de voorstellen om
moties aan te houden of als uitgevoerd te beschouwen.
4.

De VNG Statuten zijn in de loop der tijd veelvuldig gewijzigd en de terminologie is op een aantal plaatsen verouderd of
achterhaald. Met deze wijziging worden onduidelijkheden weggenomen en enkele nieuwe inhoudelijke bepalingen
opgenomen.
De afgelopen jaren is de VNG-organisatie sterk veranderd. Om de veelheid aan besluiten te bundelen, is in zomer 2019
een organisatiebeschrijving gemaakt. Bij die werkzaamheden kwam naar voren dat de statuten van de VNG verouderd
zijn. Reden voor een revisie van de statuten waarbij taalgebruik en opbouw zijn aangepast. Van de gelegenheid wordt
gebruikgemaakt om ook enkele inhoudelijke aanpassingen aan te brengen. Bij de revisie zijn zowel het taalgebruik als de
opzet tegen het licht gehouden. Zonder afbreuk te doen aan de juridische functie van de statuten, is het taalgebruik
zoveel mogelijk gemoderniseerd om een begrijpelijke tekst te krijgen.
De afgelopen jaren zijn de statuten veelvuldig aangepast wat ten koste is gegaan van een logische opbouw. Dit is in het
voorstel zoveel mogelijk gecorrigeerd met een hoofdstukindeling en herschikking van artikelen. Ook zijn de artikelen
vaker onderverdeeld in leden. Bij de revisie zijn ook inhoudelijke aanpassingen aangebracht. De belangrijkste
aanpassingen in de statuten zijn:
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Artikel 2
Artikel 4
Artikel 9
Artikel 10
Hoofdstuk V
Artikel 16
Hoofdstuk VII
Artikel 24
Artikel 30
Artikel 32

Aansluiting doelstelling vereniging op missie en visie VNG
Bevoegdheid tot vaststellen CAO’s en standaarden vastgelegd
Automatische voortzetting lidmaatschap na gemeentelijke herindeling
Vervallen aanduiding “bijzondere” voor facultatieve algemene vergaderingen
Mogelijkheid voor een digitale ALV geopend
Algemene bepalingen bestuur en vaste adviescommissies ter vervanging van
afzonderlijke bepalingen
Benoeming in functie secretaris en penningmeester door ALV
Vereenvoudiging structuur commissies en betere aansluiting naamgeving op taken
Aanpassing benoemingsbevoegdheid plaatsvervangend algemeen directeur
Vaststelling huishoudelijk reglement door bestuur na voorhangprocedure bij leden
Opkomstvereiste bij statutenwijziging opgenomen

In de toelichting bij het wijzigingsvoorstel zijn de inhoudelijke wijzigingen nader toegelicht. Voorgesteld wordt hiermee
in te stemmen.
5. Informeren van de raad is gewenst aangezien we als gemeente lid zijn van de vereniging
De ledenbrieven, agenda en vergaderstukken van de VNG zijn aan het college en de raad gericht en worden door het
college afgehandeld. Omdat de gemeente lid is van de vereniging en niet het college of de raad, biedt het de voorkeur
een afschrift van dit besluit aan de raad te sturen, zodat helder is dat wij als gemeente instemmen met de voorstellen
van de VNG.

Duurzaamheid
N.v.t.

Kanttekeningen
N.v.t.

Financiën
N.v.t.

Vervolg

Per gemeente is er één vertegenwoordiger die is gemachtigd om de stemmen van de gemeente uit te brengen en via de
chatfunctie vragen te stellen of opmerkingen te maken. De gemeentesecretaris zal als vertegenwoordiger van de
gemeente deze stem uitbrengen.

Communicatie
N.v.t.

Bijlagen
Bijlage
Bijlage

Agendabundel 25 september 2020
Mogelijk nagezonden moties
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