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v, +- wr-r-nnares toekomen, die de raad van de gemeente Leek in 
Hierbij doe ik u een motie over het ̂ -congres toeKO*\ n ; m o t i e t e r k e n n i s van 

aan het bestuur van de VNG. 
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gemeente Leek 
MOTIE 

Raadsvergadering 20 april 2011 

Onderwerp: Kosten Congres en ALV VN6 2011 

Oe raad van de gemeente Leek in vergadering bijeen óp woensdag 20 april 2011 

overwegende 

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

dat het Presidium van de gemeenteraad voorstelt, dat, gelet op de hoge kosten van deelname van ca. 1.000 
euro per persoon, hieraan niet moet worden deelgenomen 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. 

teek, 20 april 2011 
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