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Geachte leden van college en gemeenteraad, 

 

Hierbij ontvangt u de agenda en stukken voor de najaars Algemene Leden Vergadering (ALV) 

van vrijdag 26 november a.s., 13.45-15.30 uur. Deze ALV maakt deel uit van de bredere 

VNG Bestuurdersdag ‘Goed u weer te zien’, die voor het eerst sinds lange tijd weer als fysieke 

ontmoeting kan worden georganiseerd. 

 

U bent van harte welkom bij deze VNG Bestuurdersdag in NBC Congrescentrum in 

Nieuwegein. 

 

Het volledige programma (exacte tijden onder voorbehoud) ziet er als volgt uit:  

• 10.00-10.30 uur: Ontvangst met koffie en thee op het ‘Goed u weer te zien’ 

netwerkplein 

• 10.30-11.15 uur: Plenair programma VNG Bestuurdersdag 

• 11.15-12.30 uur: Ronde deelsessies georganiseerd door de VNG commissies 

• 12.30-13.45 uur: Netwerklunch 

• 13.45-15.30 uur: ALV 

• 15.30-16.00 uur: Afsluiting met een drankje. 

 

Meer informatie over het programma van de ochtend en hoe u zich kunt aanmelden vindt u 

hier.   

 

In deze ledenbrief geven wij u een toelichting op:  

• Agenda en stukken voor deze ALV (zie de bijlagen voor de volledige agenda en 

stukken) 

• De besluitvormingsprocedure 

• De vergaderwijze en het uitbrengen van de stemmen. 

 

U kunt statutair tot uiterlijk maandag 15 november a.s. amendementen op voorstellen 

indienen. 

 

Wij vragen u nadrukkelijk om ook eventuele moties uiterlijk op deze datum in te dienen, zodat 

het VNG-bestuur tijdig preadviezen kan vaststellen en de leden hun standpuntbepaling kunnen 

voorbereiden. Wij zijn u daarvoor bij voorbaat dankbaar en u kunt voor vragen hierbij altijd 

contact opnemen met de VNG-medewerkers. 

 

Indienen amendementen en moties  

https://c.spotler.com/ct/m19/k1/gNa4mJo_cY56OkanTFyDsgTenC0NuOFo0raCD_W9BkuHxTonH_LXhm3VGxZEjXIBMafv0HzU29L9lX6rETZ0Gw/7RDVDxLQcbW6yF5
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/7ukt8Vl4T5hsYD64-7BPGf7o1x8P-BvHtBxNJDlZmWGLs8hGs3Z7-h5FfGoqZcroBJkh_x2tjdarFw9cpe15Qg/vSIP7acXcJWCuTw
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/WqtVRoKLTo4QYJ9pveFIZdQ14Q8GOEX2f3OxzG5f9ej0B6txiIl_8Tmd37p5oMNxFS3AtkkES-xyy0vTUgxUYw/INZIuqRZY4uHXKF
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/2QvRBaloQVwpGMdCOEd_sjov3tfYuS1JdoM49DZl9CnwDYuXJlTYGUc_YxSwrq8WQ3o8_r_eNqGd_FcVgGLygw/JqqB6gnYkGxhS99
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/bDKZjF8nf1rh05AnrLtsMJWBMurSdftTOwyyriw8a6cDVPgV66Tzf5kU8h1-Xukm2qvOMkUMeSncIaYlBJRKCg/RYD5N9GbnQ43tjB


• Amendementen en moties kunt u indienen via e-mail: motiealv@vng.nl 

• Informatie over de procedure rond indiening en ondertekening vindt u op deze pagina 

• Moties en amendementen worden behandeld bij het betreffende agendapunt of de 

rondvraag. 
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Dit bericht is verzonden door VNG in opdracht van: 
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