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Geachte leden van college en gemeenteraad, 

 

Voor de extra ALV van 13 januari a.s. ontvangt u hierbij een tweede nazending. Eerder zonden wij 

u met de ledenbrief van 16 december jl. en de ledenbrief van 5 januari jl. reeds de agenda en 

bijlagen, waaronder 2 resoluties en een aantal moties met preadviezen.  

 

Volledige vergaderset 

Het volledige overzicht van alle vergaderstukken voor de extra ALV van 13 januari, inclusief deze 

tweede nazending, vindt u op: https://vng.nl/artikelen/agenda-en-stukken-alv-13-januari-2022.  

 

Deze tweede nazending betreft de volgende stukken: 

- motie Breda ‘Evenwicht in coronamaatregelen’ (motie nr. 10) NB) deze wordt na de speech 

van de voorzitter aangeboden   

- aangepaste versie resolutie ‘Randvoorwaarden hervormingsagenda Jeugd’, waarin enkele 

passages zijn verduidelijkt (agendapunt 6. Regeerakkoord) 

- motie Baarn ‘Het te volgen proces in vervolg op de resolutie herverdeling gemeentefonds’ 

en positief preadvies bestuur (agendapunt 7. Herijking gemeentefonds; motie nr. 11) 

- aangepaste versie motie Zeist en De Bilt ‘Eerlijk speelveld bij woningbouwfondsen’ en 

positief preadvies bestuur (agendapunt 8a. Stand van zaken lopende trajecten; motie nr. 7) 

- aangepaste versie motie ’s-Hertogenbosch ‘Accres aanvullend maatregelenpakket € 2 

miljard’ en positief preadvies bestuur (agendapunt 8a. Stand van zaken lopende trajecten; 

motie nr. 9). NB: de eerdere tekst van de motie werd door het bestuur nog ontraden.  

 

Wij beseffen dat deze nazending u pas zeer kort voor de extra ALV van 13 januari bereikt en zijn u 

bij voorbaat dankbaar voor uw inspanningen om de standpuntbepaling in uw gemeente voor te 

bereiden.   
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Stemmen in de ALV 

Voor de goede orde wijzen wij u erop dat alle gemeentesecretarissen begin deze week een code 

hebben ontvangen, waarmee de vertegenwoordiger van de gemeente de stemmen uit kan brengen 

en gebruik kan maken van de chatfunctie. Wij hebben de gemeentesecretarissen gevraagd om 

deze code door te sturen aan de beoogde vertegenwoordiger van de gemeente. Hiermee volgen wij 

de werkwijze bij de eerdere digitale ledenvergaderingen. Mocht u hierover vragen hebben dan kunt 

u die stellen via vngconnectcongressen@vng.nl 

 

De ALV wordt live gestreamd, zodat alle vertegenwoordigers van de gemeenten de vergadering via 

www.VNG.nl/ALV kunnen volgen. Hiervoor is geen toegangscode nodig.  

 

Wij hopen dat u op 13 januari ook digitaal weer in groten getale van de partij bent. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 

 

L.K. Geluk 

Algemeen directeur 
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