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Op woensdag 8 juni 2011 vindt in Ulft de algemene ledenvergadering van de VNG plaats. 
Het gehele programma voor deze dag treft u aan in het programmaboekje dat u eerder is 
toegezonden. Bijgevoegd ontvangt u een overzicht van de stukken voor de algemene vergadering. 
De bijlagen bij de agenda inclusief de agenda zelf kunt u downloaden van het VNG-net via de 
volgende link: www.vng.nl/iaarcongrBs. Volgende week ontvangt u schriftelijk de volledige 
vergaderset samen met de presentiekaart voor de stemgerechtigde vertegenwoordiger van uw 
gemeente. 

NB: Volgende week ontvangt u schriftelijk nog de volledige vergaderset. 

http://www.vng.nl/iaarcongrBs
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Geacht college en raadsleden, 

Op woensdag 8 juni 2011 vindt in Ulft de algemene ledenvergadering van de VNG plaats. 
Het gehele programma voor deze dag treft u aan in het programmaboekje dat u eerder is 
toegezonden. Bijgevoegd ontvangt u een overzicht van de stukken voor de algemene vergadering. 
De bijlagen bij de agenda inclusief de agenda zelf kunt u downloaden van het VNG-net via de 
volgende link: www.vnq.nl/jaarcongres. Volgende week ontvangt u schriftelijk de volledige 
vergaderset samen met de presentiekaart voor de stemgerechtigde vertegenwoordiger van uw 
gemeente. 

Bij de agenda behoren de volgende bijlagen: 

- Agenda algemene ledenvergadering woensdag 8 juni 2011 
- Ontwerp-notulen van de buitengewone algemene ledenvergadering van 12 november 2010 
- Onderhandelaarsakkoord 
- Gemeentelijke @genda informatiebeleid 2015 
- Jaarverslag 2010 (digitaal ontsloten via www.vng.nl/iaarverslag) 
- Jaarrekening 2010 van de VNG 
- Jaarverslag KING 
- Contributievoorstel voor het jaar 2012 
- Presentiekaart (alleen bij schriftelijke vergaderset voor college) 

Toelichting presentiekaart en stemmingen op ALV 
De presentiekaart wordt eenmalig toegezonden aan het college. Met de presentiekaart kan de 
gemeente een vertegenwoordiger machtigen om de stemmen van de gemeente in de ALV uit te 
brengen. De gemeente kan alleen een persoon machtigen die behoort tot de doelgroepen van de 
VNG, te weten: burgemeester, wethouder, secretaris, griffier en raadslid. De presentiekaart dient 
te worden ondertekend door de burgemeester en de secretaris van de gemeente. Zonder 
inlevering van deze kaart kan de gemeente/het gewest niet aan de stemmingen deelnemen. 

http://www.vnq.nl/jaarcongres
http://www.vng.nl/iaarverslag


Tegen inlevering van de presentiekaart door de gemachtigde vertegenwoordiger van de 
gemeente, bij de ingang van de zaal, ontvangt de vertegenwoordiger een elektronische stemkaart. 
Met deze stemkaart kan de vertegenwoordiger deelnemen aan de stemmingen in de ALV. 

Alleen aanwezige vertegenwoordigers van gemeenten kunnen deelnemen aan de stemmingen in 
de ALV. Het is statutair niet toegestaan om een andere gemeente te machtigen om de stemmen 
van de eigen gemeente uit te brengen. 

Voor de goede orde merken wij op dat de standpuntbepaling binnen de gemeente over bij de ALV 
aanhangige voorstellen en de machtiging van de vertegenwoordiger van de gemeente, een 
verantwoordelijkheid zijn van de gemeente zelf. Met andere woorden, binnen de gemeente wordt 
bepaald wie wordt gemachtigd om namens de gemeente te stemmen. De VNG stelt hiervoor geen 
nadere voorschriften. 

Stemmingen in de ALV van 8 juni 2011 
Tijdens deze algemene ledenvergadering wordt in ieder geval elektronisch gestemd over de 
vaststelling van de contributie voor 2012 (agendapunt 9). Op basis van de ingeleverde 
presentiekaarten zal de presentielijst bij de notulen worden gemaakt. 

Het jaarverslag 2010 wordt gelet op het grote aantal pagina's niet in papieren vorm uitgebracht, 
maar digitaal ontsloten via de website www.vng.nl/iaarversiag. 

Statutair is het mogelijk amendementen in te dienen op aanhangige voorstellen. Uitzonderingen 
zijn agendapunten 5 en 8. Op het stuk bij agendapunt 5 (het onderhandelaarsakkoord) en op het 
voorstel bij agendapunt 8 (Invulling vacatures in bestuur en beleidscommissies) kunnen geen 
amendementen worden ingediend. Voor de benoemingen geldt de procedure zoals omschreven in 
artikel 6 van het Huishoudelijk Reglement. Op 20 april jl. bent u door het bestuur reeds per 
ledenbrief geïnformeerd over de voordracht van de adviescommissie voor vacatures in het bestuur 
en een aantal beleidscommissies. Uiterlijk op 25 mei 2011 informeert het bestuur u voorts over 
eventuele tegenkandidaten voor deze vacatures. De mogelijkheid tot het indienen van 
tegenkandidaten eindigt op 18 mei 2011. 

Amendementen kunnen tot uiterlijk negen werkdagen voorafgaand aan de algemene vergadering 
worden ingediend. Dat betekent dat amendementen uiterlijk woensdag 26 mei a.s., 10.00 uur, bij 
het bureau van de Vereniging moeten zijn ingediend (schriftelijk of via e-mail 
bestuursbureau@vng.nl). Vervolgens zullen wij de leden op de hoogte stellen van de ingediende 
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amendementen en de preadviezen van het bestuur daarbij, zodat zij op basis daarvan de 
standpuntbepaling binnen de gemeente kunnen voorbereiden. 

Hoogachtend, 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

ovv-i \Jy*~-

Mevrouw A. Jorritsma-Lebbink 
voorzitter 

Deze leden brief staat ook op www.vnq.nl onder brieven. 
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