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

informatiecentrum tel. 

(070) 373 8020 

betreft 

Nadere stukken ALVinclusief 
bestuursvoorstel 
bestuursakkoord 

GEMEENTE HÊLLENDOORN 
Behand.: "? 'J&JTXXA 

- ï JUN 2011 

A / B Stuk iTrefw.: £•<& AAS € ?> 
Werkpr.. Cvrc / LW. 
Kopie aan: 3W/TyT 
ArchiefM/ N. reeks/ATI Vertr.: 

uw kenmerk 

ons kenmerk 

BB/U201101059 
Lbr. 11/039 

VUIG 
Veteni^irtg van 
Nederlandse Gcneenten 

Jö\l 
11INK06405 

llllllllllllllllllllllllllllll i umi HUI min umi um in um um HUI i 

bljlage(n) 

6 

datum 

01 juni 2011 

Samenva t t i ng 

Met het oog op de komende Algemene Ledenvergadering zenden wij u bij deze rond een aantal 
agendapunten nadere informatie en stukken. 

Agendapuntsgewijs gaat het om het volgende: 

• Agendapunt 5: Bestuursakkoord 
• Agendapunt 9: Vaststelling contributie 2012 
• Agendapunt 10: Rondvraag / WVTTK 

Het gehele programma voor deze dag treft u aan in het programmaboekje dat u eerder is 
toegezonden. De bijlagen bij de agenda inclusief de agenda zelf kunt u downloaden van het VNG-
net via de volgende link: www.vncj.ni/iaarcongres. 

http://www.vncj.ni/iaarcongres
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Geacht college en gemeenteraad, 

Met het oog op de komende Algemene Ledenvergadering zenden wij u bij deze rond een aantal 
agendapunten nadere informatie en stukken. 

Agendapuntsgewijs gaat het om het volgende: 

Agendapunt 5: Bestuursakkoord 

In onze berichten van 12 mei en 27 mei jongstleden schreven wij dat wij een nader voorstel aan 
de leden zouden doen over dit agendapunt op de Algemene Ledenvergadering. In de bijgaande 
brief (bijlage) doen wij dit voorstel. Tevens is een tweetal binnengekomen moties aan de 
Ledenvergadering van de VNG bijgevoegd, te weten vanuit de gemeente Waddinxveen en de 
G32. Het voorstel van het bestuur geldt tevens als pre-advies van het bestuur bij deze moties. 

Agendapunt 9: Vaststelling contributie 2012 

Op 31 mei is de mei-circulaire verschenen. In deze mei-circulaire zijn de gevolgen van het 
bestuursakkoord verwerkt, maar maakt de minister van BZK een voorbehoud van steun bij de 
leden. In de mei-circulaire wordt voor 2012 een accrespercentage gehanteerd van 0,55%. 
Conform de strekking van het eerdere amendement van de gemeente Den Haag, waarbij de 
uiteindelijke ontwikkeling van het accres in het gemeentefonds wordt verwerkt na het verschijnen 
van de mei-circulaire, komt de contributie op grond van module A daarmee uit op -1,45% (zijnde 
het accrespercentage minus 2%). 



Agendapunt 10: Rondvraag / WVTTK 

Vanuit de gemeenten Leek en Wï'eringermeer zijn moties ingediend over de kosten van het 
jaarlijkse VNG-congres. In de bijlagen vindt u de desbetreffende moties en het pre-advies hierover 
van het bestuur. 

Het gehele programma voor deze dag treft u aan in het programmaboekje dat u eerder is 
toegezonden. De bijlagen bij de agenda inclusief de agenda zelf kunt u downloaden van het VNG-
net via de volgende link: www.vng.nl/jaarcorigreS. 

Wij zien uit naar een goede ledenvergadering en zien u graag op 8 juni aanstaande in Ulft. 

Mevrouw A. Jorritsma-Lebbink 
Voorzitter 

Deze ledenbrief staat ook op www.vng.nl onder brieven. 
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Motie VNG congres gemeente Waddinxveen 

Het VNG congres, in vergadering bijeen op 8 juni 2011 te Ulft, 

Stelt vast 
• Dat het onderhandelaarsakkoord met het Rijk in de huidige financiële en politieke context 

een te prijzen prestatie is 
• Dat het beter is een akkoord te sluiten dan zonder verdere afspraken besluitvorming in Den 

Haag af te wachten 
• Dat het terecht is dat daarbij bij de decentralisatieoperaties wordt uitgegaan van de ambitie 

dat uitvoering in autonomie door de gemeenten tot een besparing kan leiden en daarover ook 
afspraken worden gemaakt 

• Dat daarbij wel gekeken dient te worden naar de wenselijkheid van de betreffende 
decentralisatie en de omvang van de besparing 

Overweegt 
• Dat er ten aanzien van de Wsw in het kader van de voorgenomen invoering van de Wet 

Werken naar Vermogen door het kabinet een reductie van de doelgroep wordt voorzien van 
90.000 naar 30.000 door de invoering van het concept beschut werken 

• Dat deze reductie beleidsmatig door de VNG niet wordt herkend als realistisch en niet te 
verifiëren valt door onafhankelijke bronnen 

• Dat de risico's voor deze operatie zowel voor de effecten op andere elementen van het 
arbeidsmarkt - inkomen en reïntegratie- als voor de toekomst van de sociale werkplaatsen 
niet of onvoldoende in kaart zijn gebracht 

• Dat de financiële risico's structureel bij de gemeenten komen te liggen 
• Dat de omvang van het herstructureringsfonds onvoldoende is om dit risico af te dekken en 

bovendien incidenteel van aard 

Spreekt uit: 
1. Dat de spanning tussen wenselijkheid en het risico waarmee de invoering van de 

decentralisatie inzake de Wsw gepaard gaat te groot is om er verantwoordelijkheid 
voor te willen en te kunnen dragen 

2. Zonder verdergaande financiële afspraken hieraan geen instemming kan worden 
verleend 

En verzoekt het bestuur het bestuursakkoord af te sluiten zonder het gedeelte over de wsw en over 
de wsw operatie de onderhandelingen met het kabinet te hervatten. 

En gaat over tot de orde van de dag. 



Motie G32 

De leden van de VNG, in vergadering bijeen op 8 juni 2011 te Ulft, 

hebben kennisgenomen van: 

het onderhandelaarsakkoord dat het bestuur van de VNG op 21 april jongstleden aan de leden 
heeft voorgelegd; 

met daarin een aantal belangrijke afspraken die de dienstverlening aan burgers op het gebied 
van zorg, jeugd en werk kunnen verbeteren; 

• waarbij voorts positief is de invulling van de rol van de gemeente als eerste overheid 

constateren dat 

het binnen de in het akkoord geformuleerde financiële en beleidsmatige randvoorwaarden bij 
de uitvoering van de beoogde Wet 'Werken naar Vermogen' vanaf 1-1-2013, waaronder de 
decentralisatie van de Wajong en de inperking van de sociale werkvoorziening, niet mogelijk is om de 
beoogde veranderingen te bewerkstelligen, waardoor mogelijk ook ernstige problemen te voorzien zijn 
bij gemeenten, i.e.: 

- onvoldoende manoeuvreerruimte om de bezuinigingen te realiseren; 

- aanzienlijke financiële risico's; 

- onvoldoende middelen voor de extra uitvoeringskosten; 

-onvoldoende zicht op cumulatie van effecten bij individuele huishoudens van deze en andere 
maatregelen 

nemen in overweging dat 

een afwijzing van het gehele akkoord betekent dat de positieve elementen uit het akkoord voor 
gemeenten en burgers op losse schroeven komen te staan; 

instemming met het akkoord onvoldoende recht doet aan de grote zorg die bij de gemeenten 
bestaat over de Wet Werken naar Vermogen 

zijn van oordeel dat 

• in het licht van deze afweging tussen afwijzen en goedkeuren het bestuur van de VNG niet 
anders kon dan het akkoord tekenen, teneinde een aantal bereikte afspraken met het kabinet veilig te 
stellen en het aldus aan de leden voor te kunnen leggen; 

• de leden in kunnen stemmen met het Onderhandelaarsakkoord, met uitzondering van het deel 
over de WWnV 

en dragen het bestuur op 

het kabinet te melden dat de leden niet in kunnen stemmen met het onderdeel Werken naar 
Vermogen 

en gaat over tot de orde van de dag 
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Motie inzake kosten jaarlijks VNG-congres. 

Geacht bestuur, 

Behandeld door 

J. de Vries 
Telefoonnummer 

0227-606472 

Hierbij doen wij u toekomen een motie die de raad van Wieringermeer gisteren unaniem heeft aangeno
men en waarin wordt aangedrongen op het in het vervolg houden van een soberder Congres en Algeme
ne Ledenvergadering ter besparing van kosten. 

Wij verzoeken u deze motie bij de ingekomen stukken voor de komende Algemene Ledenvergadering te 
plaatsen of - mocht dit reglementair niet meer mogelijk zijn - deze op een andere wijze aan de orde te 
stellen, eventueel in combinatie met andere moties over hetzelfde onderwerp. 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Wieringermeer, 

7f. \}P\ 
hP b 

P.F.lLeegwater, burgemeester 

http://www.wieringermeer.nl


^ Progressief 
f C Wieringermeer 

MOTIE f 

Raadsvergadering 26 mei 2011 

Onderwerp Kosten Congres en ALV VNG 2011 

De raad van de gemeente Wieringermeer in vergadering bijeen op donderdag 26 mei 2011 

overwegende 
dat hij - de raad - kennis heeft genomen van de uitnodiging van de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten voor deelname aan het Congres en de Algemene Ledenvergadering op 7 en 8 juni 
2011 in de Achterhoek; 

dat de kosten van deelname minimaal € 900,= per persoon, excl. reiskosten, bedragen; 

dat het in deze tijd van bezuinigingen niet past een dergelijk hoog bedrag voor deelname in 
rekening te brengen; 

spreekt uit 

van oordeel te zijn dat het mogelijk moet zijn voor een geringer bedrag een soberder Congres en 
Algemene Ledenvergadering te organiseren 

draagt het college op deze motie ter kennis te brengen van de Algemene Ledenvergadering van de 
VNG op 8 juni 2011 

en gaat over tot de orde van de dag 

Wieringermeer, 26 mei 2011 

Fractie Progressief Wieringermeer " ^ t ^ S T * '• D- Sybenga - Van den Outenaar 

I. T. JrBakker 
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gemeente Leek 
MOTIE 

Raadsvergadering 20 april 2011 

Onderwerp: Kosten Congres en ALV VNG 2011 

De raad van de gemeente Leek in vergadering bijeen op woensdag 20 april 2011 

overwegende 

dat hij - de raad- kennis heeft genomen van de uitnodiging van de Vereniging van Nederlandse Gemeen
ten voor deelname aan het Congres en de Algemene Ledenvergadering op 7 en 8 juni 2011; 

dat het Presidium van de gemeenteraad voorstelt, dat, gelei op de hoge kosten van deelname van ca. 1.000 
euro per persoon, hieraan niet moet worden deefgenomen en aan de VNG een signaal af te geven dat in 
deze tijd van bezuinigen het niet past hiervoor een dergelijk hoog bedrag in rekening te brengen; 

spreekt uit 

van oordeel te zijn dat het mogelijk moet zijn voor een geringer bedrag een soberder (bv, eendaags) Congres en Alge
mene Ledenvergadering te organiseren 

en 

draagt het college op deze motie ter kennis te brengen van de Algemene Ledenvergadering van de VNG op 
8 juni 2011alsmede aan de raden van de Nederlandse gemeenten met het verzoek deze motie te onder
steunen 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Leek, 20 april 2011 

Fractie PvdA, 

Fractie CDA, 

Fractie W D 

Fractie Christen Unie 

Fractie Groen Links 

Fractie D66 

M.VoV. van der Linden, fractievoorzitter 
V 

H,E.M, de Jager-de Bqep fractievoorzitter 

ppen, fractievoorzitter 

R. Honnef, fractievjoKitter 

sen-Terpstra, p!v. fractievoorzitter 

1 -
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Onderwerp: Motie Leek en Wieringermeer inzake kosten congres en ALV 

Geachte leden, 

De gemeenteraden van Leek en Wieringermeer hebben in hun vergaderingen van 20 april 
respectievelijk 26 mei jl. een motie aangenomen waarin het oordeel wordt uitgesproken dat het 
mogelijk moet zijn voor een geringer bedrag een soberder Congres en Algemene Ledenvergadering te 
organiseren. De raden dragen hun Colleges op de moties ter kennis te brengen van de Algemene 
Ledenvergadering van de VNG op 8 juni 2011. 

PREADVIES BESTUUR OP MOTIES LEEK EN WIERINGERMEER 

Onderwerp moties 
Kosten Congres en ALV VNG 2011 

Preadvies bestuur 
Het bestuur ontraadt de moties. 

Motivatie bestuur 
Het staat de doelgroepen van de VNG (burgemeesters, wethouders, raadsleden, griffiers, 
secretarissen en gelieerde organisaties) geheel vrij al dan niet deel te nemen aan het VNG-
jaarcongres. Verder biedt de modulaire opbouw reeds de gelegenheid om desgewenst een deel van 
het congres bij te wonen. 

Het bureau van de VNG en het Congres- en Studiecentrum richten zich hierbij op het jaarcongres voor 
een zo breed mogelijk publiek te organiseren. De kosten zijn lager dan voor vergelijkbare commerciële 
congressen van een dergelijke omvang en niveau, lager dan congressen die voor beroepsgroepen 
zoals specifieke gemeenteambtenaren gangbaar zijn en het congres kent geen winstoogmerk. De 
waardering voor het congres, zo blijkt uit evaluatie, is jaar in, jaar uit hoog. 

Uit de jaarlijkse deelnemersenquête blijkt vorig jaar een ruime meerderheid, een voldoende of meer te 

VNG Postbus 30435, 2500 GK Den Haag Tel 070-373 83 93 www.vng.nl 
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geven aan de prijsstelling van het congres in vergelijking met andere bezochte congressen. Voor wat 
de prijs/kwaliteitverhouding betreft geeft eveneens een meerderheid een voldoende of meer. Op basis 
van de ervaringen in 2010 geeft slechts 5.4% aan niet in 2011 aanwezig te zullen zijn. 

Dit jaar bedragen de deelnamekosten voor 7 en 8 juni inclusief het avondprogramma per persoon 
€ 802,50. De organisatie van het VNG-Jaarcongres biedt tevens de keuze om voor een geringer 
bedrag deel te nemen aan het VNG-jaarcongres en de ALV, te weten: 

1) Deelname aan congresdeel dag 1: € 620 incl. lunch, deelcongressen, excursies en ontvangst; 
2) Deelname aan congresdeel dag 2: € 220 incl. lunch; 
3) Deelname aan de ALV: kosteloos. 

Volgend jaar staat het VNG-jaarcongres in het teken van 100 jaar VNG en kent het congres een 
andere opzet. Hierbij is de insteek de toegangsprijs zo laag mogelijk te houden, mede aan de hand van 
sponsorbijdragen. 

Conclusie: 

Gelet op de doelstelling het congres voor een zo breed mogelijk publiek organiseerbaar te houden, de 
keuze om een deel van het congres voor een geringer bedrag of gratis bij te wonen, de relatief lage 
kosten van het congres vergeleken met die van andere congressen van een dergelijke omvang en 
niveau, en de insteek is om de prijs zo laag mogelijk te houden mede aan de hand van 
sponsorbijdragen, ontraadt het bestuur de leden daarom de moties te steunen. 

Hoogachtend, 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

Mevrouw A. Jorritsma-Lebbink 
voorzitter 

02/02 
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Geacht college, geachte leden van de raad, 

Op 21 april jongstleden hebben wij u het onderhandelaarsakkoord voorgelegd dat het Rijk, de 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen 
hebben gesloten. Daarbij kondigden wij aan dat formele besluitvorming volgt tijdens de Algemene 
Ledenvergadering op 8 juni 2011. 
In onze berichten over dit akkoord van 12 mei en 27 mei jongstleden hebben wij aangekondigd een 
nader voorstel aan de leden te doen over dit agendapunt op de Algemene Ledenvergadering. 
In deze ledenbrief doen wij dit aangekondigde nadere voorstel. Allereerst schetsen wij wat is gebeurd 
nadat het akkoord aan de leden is voorgelegd, zowel onder de leden als op landelijk politiek niveau. 
Daarna geven wij het dilemma weer waar de Nederlandse gemeenten nu voor staan, en wat de uitweg 
daaruit zou kunnen zijn. 

Tekening om voor te leggen aan de leden 
Het Bestuur van de VNG heeft op 14 april jongstleden besloten de voorzitter te machtigen het 
bestuursakkoord te tekenen om het vervolgens aan de leden voor te leggen. Daarbij heeft het bestuur 
nadrukkelijk aangetekend, dat er in de onderhandelingen met het kabinet niet meer inzat, en de zorg 
uitgesproken over de vraag of de daarin gemaakte afspraken over het onderdeel 'werk' toereikend zijn. 
Deze zorg is per brief ook overgebracht aan de premier. 

Velen van u hebben de informatiebijeenkomsten van de VNG over het bestuursakkoord bezocht. 
Bovendien is overleg gevoerd met een aantal geledingen in gemeenteland. Voorts heeft een aantal 
gemeenten schriftelijk gereageerd op het akkoord, zoals in de ledenbrief over het akkoord was 
gevraagd. Daarbij is ook een tweetal moties ingezonden ten behoeve van de ALV. 
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Waardering, maar grote zorgen over 'werk' 
Het beeld dat uit al deze reacties naar voren komt is, dat er waardering is voor het 
onderhandelaarsakkoord, maar met de specifieke uitzondering van het onderdeel werk. Waar 
kanttekeningen werden gemaakt, gold het dit onderdeel. 

De afspraken die hierover in het akkoord konden worden gemaakt zijn in sterke mate ingekaderd door 
het Regeerakkoord waarin grote bezuinigingen op re-integratie en Wsw worden voorzien die 
uiteindelijk vergaande gevolgen hebben voor de lokale uitvoering. Met name het garanderen van de 
arbeidsvoorwaarden voor de zittende sw-populatie in combinatie met de vermindering van de 
normvergoeding van € 26.000 naar € 22.000 plaatst de gemeenten voor grote problemen. 
Juist op dit punt verliepen de onderhandelingen het stroefst en werden zelfs twee maal heropend. 
U hebt ons laten weten dat de afspraak over de vorming van een herstructureringsfonds van € 400 
min. en de bepaling dat een onafhankelijke commissie zal beoordelen of dit toereikend is, een 
belangrijke maar onvoldoende en ongewisse tegemoetkoming is. 

Besprekingen met kabinet en in Tweede Kamer zonder beter resultaat 
Het bestuur van de VNG heeft mede op grond van de reacties van de leden besloten om de uitkomst 
van deze ledenraadpleging nog vóór de ALV met het kabinet te bespreken. Dit gesprek heeft 
plaatsgevonden op 26 mei. 
De dag daarvóór, op woensdag 25 mei, vond in de Tweede Kamer een Algemeen Overleg plaats over 
de hoofdlijnennotitie betreffende de wet Wet werken naar vermogen (Wwnv) en de delen van het 
bestuursakkoord die daarop betrekking hebben. Dit overleg zou dinsdag 31 mei worden voortgezet. 
Voorafgaand aan dit Kamerdebat hebben wij onze opvatting over de problematiek rond deze regeling 
nog eens per brief toegelicht aan de Tweede Kamer. 

In het gesprek van 26 mei heeft het kabinet geen nieuwe tegemoetkomingen gedaan, maar wel 
benadrukt een gezonde herstructurering van de sw-bedrijven als een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van Rijk en gemeenten te zien. Verder onderstreepte het kabinet dat het 
onderdeel 'werk' een integraal onderdeel van het bestuursakkoord is. De onlangs bekendgemaakte 
extra groei van het Gemeentefonds wordt door het kabinet in samenhang gezien met het tot stand 
komen van het bestuursakkoord. Dat geldt ook voor andere voor de gemeenten positieve zaken zoals 
het afzien van de taakstelling van jaarlijks € 100 min voor de RUD's en de € 400 min. voor 
herstructurering van de WSW. 

Bij brief van 27 mei hebben wij u over de uitkomst van dat overleg geïnformeerd en aangekondigd voor 
de ALV met een nader advies te zullen komen. Het kabinet heeft op diezelfde dag een brief aan de 
Tweede Kamer gezonden waarin het nader ingaat op een aantal vragen met betrekking tot de wet 
Wwnv. Op dinsdag 31 mei vond het vervolg van het Algemeen Overleg over dit onderwerp plaats in de 
Tweede Kamer. Dit alles heeft echter geen nieuwe garanties opgeleverd. 

Dilemma: het akkoord bevat veel goeds, maar op 'werk' is het nog onvoldoende 
Het bestuur constateert dat er weliswaar begrip is bij het Rijk voor onze zorgen over de Wsw en de 
Wwnv, maar dat dit op dit moment niet kan worden omgezet in substantiële nadere tegemoetkomingen 
om deze zorgen uit de weg te kunnen ruimen. Ook een aantal door de gemeenten aangedragen 
oplossingsrichtingen, zoals het nu al vormen van een aanvullende reservering op de Rijksbegroting 
voor eventuele extra kosten voor herstructurering en het op voorhand bindend verklaren van het advies 
van de onafhankelijke commissie, bleken onhaalbaar. De afspraken die er nu liggen, vormen dus 
helaas het meest haalbare. 

De afgelopen weken hebben echter ook duidelijk gemaakt, dat het grootste deel van het voorliggende 
onderhandelaarsakkoord kan rekenen op steun van de gemeenten. Breed wordt onderkend dat het 
akkoord veel positieve aspecten voor de gemeenten bevat. 
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Het akkoord, gesloten tussen de besturen van de koepels van gemeenten, provincies en 
waterschappen, bevat aan het slot de bepaling dat deze koepels de steun van hun achterban zullen 
trachten te verwerven voor de uitvoering van de daarin gemaakte afspraken. 
De reacties vanuit de gemeenten, zowel op de bijeenkomsten als via brieven aan het bestuur 
varieerden tussen nee, tenzij en ja, mits. In overgrote meerderheid werd daarna gewezen op hetzelfde 
onderdeel, namelijk 'werk'. 
Het bestuur stelt allesoverziende vast, dat steun aanwezig is voor het bestuursakkoord, maar dat het 
onderdeel decentralisatie 'werk' vooralsnog toch nog te veel vragen bij de gemeenten blijft oproepen 
betreffende de (financiële) uitvoerbaarheid. 

Voorstel: vast te stellen dat de leden het onderhandelaarsakkoord voor hun rekening kunnen 
nemen, maar dat dit niet het geval is voor het onderdeel 'werk' 
Het is de opgave voor het Bestuur en de Algemene Ledenvergadering om nu het goede van het 
bestuursakkoord te behouden en tegelijkertijd mogelijkheden te blijven zoeken om de voorstellen op 
het gebied van 'werk' te verbeteren. Een stemming over het bestuursakkoord op de ALV zal niet tot dat 
resultaat kunnen leiden. Immers, goedkeuring zondermeer doet onvoldoende recht aan de nog 
heersende onzekerheid over de uitwerking van de voorstellen op het gebied van werk, terwijl afwijzing 
van het akkoord gezien de opstelling van het kabinet de verworven resultaten op losse schroeven zet 
en daarmee niet in het belang van de gemeenten is. 

Daarom stelt het Bestuur met het oog op dit dilemma aan de ALV voor: vast te stellen, dat de leden het 
onderhandelaarsakkoord voor hun rekening kunnen nemen, maar dat dit niet het geval is voor het 
onderdeel 6.1 ('Werken naar vermogen'). 
De Wet werken naar vermogen zal daarmee vorm krijgen in het proces van wetgeving tussen kabinet 
en Staten-Generaal. Het onderwerp 'werk' komt voor de verantwoordelijkheid van het Rijk. Tussen de 
VNG en het kabinet wordt dus niet meer (heronderhandeld over de wet Werken naar Vermogen in het 
kader van het bestuursakkoord. 

Het bestuur vertrouwt erop dat deze uitspraak recht doet aan de opvatting van de gemeenten. Tevens 
wordt naar de mening van het bestuur hiermee recht gedaan aan de strekking van de moties van de 
gemeente Waddinxveen en van de G32, die zijn ingediend met het oog op de ALV van de VNG . 

Het bestuur van de VNG stelt bij deze voor om deze uitspraak over het voorliggende concept
bestuursakkoord bij besluit van de Algemene Ledenvergadering vast te stellen. 

Hoogachtend, 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

Mevrouw A. Jorritsma-Lebbink 
Voorzitter 
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