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SPOEDVERZOEK

Geachte leden van de gemeenteraad,
Tijdens de Algemene Leden Vergadering van de VNG, in Ulft 2011, heeft de gemeenteraad
van Rotterdam via raadslid mw. S. Belhaj aan de Leden Vergadering kenbaar gemaakt het
wenselijk te vinden te komen tot openbaarheid van de stemmingen in de ALV van de VNG.
Het bestuur VNG heeft ter vergadering kenbaar gemaakt de procedure, van vernietiging van
de stemresultaten direct na vaststelling van het besluit, vooralsnog niet te willen veranderen.
Inmiddels denkt het bestuur VNG daar anders over en heeft bijgaand voorstel aan de Leden
(uw gemeenten) voorgelegd. Tijdens de ALV op woensdag 6 juni zal besluitvorming
plaatsvinden over dit voorstel.
De Rotterdamse gemeenteraad, via haar adviescommissie voor Bestuur, Veiligheid en
Middelen, roept u op uw gemeentelijk stemgerechtigde (gemachtigde) een duidelijke voorkeur
mee te geven.
Het spreekt voor zich dat de gemeenteraad van Rotterdam erop vertrouwt dat openbaarheid
van stemmingen in de verenigde vergaderingen van de Nederlandse gemeenten waarvan uw
en onze raden de volksvertegenwoordiging zijn uw voorkeur heeft.
Wij verzoeken u daarom in de aanloop naar volgende week woensdag, 6 juni 2012 een
signaal af te geven richting uw vertegenwoordiger in Den Haag en/of achteraf een korte
verantwoording te vragen over de uitgebrachte stem in deze.
Bij voorbaat dank voor uw bereidheid deze kwestie de aandacht te geven die deze binnen
onze democratische instituties verdient.
Hoogachtend,
De gemeenteraad van Rotterdam,
Vertegenwoordigd doprae^Jmmissie Bestuur, Veiligheid en Middelen,

R. Buijt,
voorzitter
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Samenvatting
In de ALV van 8 juni jl. riep de raad van de gemeente Rotterdam de ledenvergadering in een
motie op om de uitgebrachte stemmen over het voorliggende Bestuursakkoord openbaar te
maken (zie bijlage). In zijn vergadering van 12 aprii jl. heeft het bestuur besloten om zelf het
initiatief te nemen voor een voorstel om openbaarmaking van stemmingen mogelijk te maken.
Daarmee worden de leden in de gelegenheid gesteld om zich in de ALV uit te spreken over dit
vraagstuk en zelf een afweging maken tussen de mogelijke voor- en nadelen van
openbaarmaking van stemmingen.
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Geacht college en gemeenteraad,
In de ALV van 8 juni 2011 riep de raad van de gemeente Rotterdam de ledenvergadering in een
motie op om de uitgebrachte stemmen over het voorliggende Bestuursakkoord openbaar te
maken. In de ledenbrief van 2 februari jl. gaf het bestuur van de VNG aanvankelijk aan zelf geen
voorstel tot wijziging van het Huishoudelijk Reglement voor te bereiden om openbaarmaking van
stemmingen op de ALV mogelijk te maken. In zijn vergadering van 12 april jl. heeft het bestuur er
voor gekozen om toch zelf het initiatief te nemen voor een voorstel om openbaarmaking van
stemmingen mogelijk te maken. Daarmee wil het bestuur de leden in de gelegenheid stellen om
zich in de ALV uit te spreken over dit vraagstuk en zelf een afweging te maken tussen de
mogelijke voor- en nadelen van openbaarmaking van stemmingen.
Mogelijke voor- en nadelen van openbaarmaking stemmingen
De voordelen van openbaarmaking van stemmen zijn volgens de raad van Rotterdam, dat
raadsleden en burgers inzage krijgen in de stemmen van hun vertegenwoordiging en dat
raadsleden in staat worden gesteld hun controlerende taak uit te oefenen. Het bestuur legde in
de eerdere ledenbriefde nadruk op de verantwoording over het stemgedrag binnen de eigen
gemeente, waarvoor openbaarmaking van stemmingen niet strikt noodzakelijk is.
Noodzaak tot wijziging Huishoudelijk Reglement
Het huidige Huishoudelijk Reglement van de VNG verbiedt de openbaarmaking van uitgebrachte
stemmen in de ALV. Aan de motie van de raad van Rotterdam kon derhalve in de ALV van
8 juni 2011 geen gevolg worden gegeven.

De betreffende bepaling luidt:

"Artikel 3, lid 2, Stemmingen
Als gestemd moet worden wijst de voorzitter een commissie voor de stemopneming aan, bestaande uit ten minste drie
personen. De commissie maakt van haar verrichtingen proces-verbaal op en legt dit aan de voorzitter voor.
Nadat de voorzitter de uitslag van de stemming bekend heeft gemaakt, worden de elektronische stemmen of stembriefjes
terstond vernietigd."

Voorgesteld wordt om deze bepaling te vervangen door de volgende bepaling:

"Artikel 3, lid 2, Stemmingen
Ten behoeve van elektronische of scbriftelyk stemmingen wijst de voorzitter in de ledenvergadering een commissie voor
de stemopneming aan, bestaande uit ten minste drie personen. De commissie maakt van haar verrichtingen procesverbaal op.
Bij schriftelijke of elektronische stemmingen over zaken wordt het stemgedrag per lid openbaar gemaakt. Stemmingen
over personen worden niet openbaar gemaakt."

Met deze nieuwe tekst wordt openbaarmaking van stemmingen mogelijk gemaakt, waarbij
stemmingen over personen zijn uitgezonderd. Voorts wordt voor wat betreft de aanwijzing van de
stemcommissie en het opmaken van proces-verbaal aangesloten bij de huidige wijze van
elektronisch stemmen en het terstond in beeld brengen van de uitkomsten van elektronische
stemmingen.
Het stemgedrag van de individuele leden zal zo spoedig mogelijk na afloop van de vergadering
via de website van de VNG bekend worden gemaakt. Gelet op het feit dat in de regel meer dan
300 vertegenwoordigers van de leden hun stem uitbrengen in de ALV, is het praktisch gezien
onmogelijk om de uitgebrachte stemmen ter vergadering nog weer te geven op een wijze die de
aanwezigen in staat stelt daarvan kennis te nemen.
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Omdat het gaat om een wijziging van het Huishoudelijk Reglement, en geen wijziging van de
Statuten noodzakelijk is, kunnen de leden in de ALV van 6 juni a.s. met een eenvoudige
meerderheid van stemmen (helft plus een) besluiten over het voorstel. Indien de leden het
voorstel aannemen kunnen in deze ALV reeds openbare stemmingen worden gehouden.

Hoogachtend,
Vereniging van Nederlandse Gemeenten,

Mevrouw A. Jorritsma-Lebbink
Voorzitter

Deze ledenbrief staat ook op www.vnq.nl onder brieven.
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