7. Wijziging VNG Statuten
Bijlage bij ledenbrief 28 augustus 2020
Samenvatting
We stellen u een wijziging voor van de verenigingsstatuten. 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.
Deze aanpassingen worden in de toelichting nader toegelicht.
Toelichting op voorstel
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:
Artikel 2
Aansluiting doelstelling vereniging op missie en visie VNG
Bevoegdheid tot vaststellen CAO’s en standaarden vastgelegd
Artikel 4
Automatische voortzetting lidmaatschap na gemeentelijke herindeling
Artikel 9
Vervallen aanduiding “bijzondere” voor facultatieve algemene vergaderingen
Artikel 10
Mogelijkheid voor een digitale ALV geopend
Hoofdstuk V
Algemene bepalingen bestuur en vaste adviescommissies ter vervanging van
afzonderlijke bepalingen
Artikel 16
Benoeming in functie secretaris en penningmeester door ALV
Hoofdstuk VII Vereenvoudiging structuur commissies en betere aansluiting naamgeving op taken
Artikel 24
Aanpassing benoemingsbevoegdheid plaatsvervangend algemeen directeur
Artikel 30
Vaststelling huishoudelijk reglement door bestuur na voorhangprocedure bij leden
Artikel 32
Opkomstvereiste bij statutenwijziging opgenomen
In de toelichting bij het wijzigingsvoorstel zijn de inhoudelijke wijzigingen nader toegelicht.
Besluitvorming over de statutenwijziging
Besluitvorming met tweederde meerderheid
Het voorstel tot wijziging van de statuten wordt op de Algemene ledenvergadering van 25 september
a.s. aan u voorgelegd. Voor aanvaarding van het voorstel is op basis van de VNG Statuten (artikel 35,
lid 3) een meerderheid nodig van ten minste twee derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
Inwerkingtreding statuten
Het voorstel is om de statutenwijziging op 1 november 2020 in werking te laten treden.

Voorstel aan de ALV
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 (bijlage 1).

