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

Onderwerp

Uitnodiging Buitengewone ALV en VNG Bestuurdersdag,
vrijdag 30 november, Utrecht
Samenvatting
Hierbij nodigen wij u uit voor de Buitengewone algemene ledenvergadering (BALV) op vrijdag
30 november 2018 van 13.30 tot 15.00 uur in de Jaarbeurs te Utrecht. De agendastukken kunt u
downloaden via de speciale BALV-pagina op de VNG-website. De presentiekaart, waarmee de
gemeente in de gelegenheid wordt gesteld aan de stemmingen deel te nemen, sturen we volgende
week per brief aan uw gemeentesecretaris.
Voorafgaand aan de BALV is er in de ochtend een VNG Bestuurdersdag. U kunt zich aanmelden
voor de BALV en de Bestuurdersdag via de website van VNG Congressen.
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Uitnodiging Buitengewone ALV en VNG Bestuurdersdag,
vrijdag 30 november, Utrecht
Geacht college en gemeenteraad,
Hierbij nodigen wij u uit voor de Buitengewone algemene ledenvergadering (BALV) op vrijdag 30
november 2018 in de Jaarbeurs in Utrecht. De agendastukken kunt u downloaden via de speciale
BALV-pagina op de VNG-website.
Op de agenda van de BALV staan onder meer de bespreking van de kabinetsreactie op de moties
over de tekorten in het sociaal domein van de ALV van 27 juni 2018. De kabinetsreactie en het
voorstel van het bestuur aan de leden worden u zo spoedig mogelijk nagezonden.
De volledige agenda ziet eruit als volgt:
Huishoudelijke zaken
01.
Opening
02.
Benoeming notulencommissie Buitengewone ALV vrijdag 30 november 2018
03.
Vaststelling notulen ALV woensdag 27 juni 2018
04.
Mededelingen
Verenigingszaken
05a.
Verantwoording over moties ALV 27 juni 2018
(exclusief samenhangende moties sociaal domein)
05b.
Verantwoording over samenhangende moties sociaal domein (op basis kabinetsreactie)
06a.
Rapportage Fonds Tekortgemeenten
06b.
Geschillencommissie sociaal domein
07.
Randvoorwaarden Klimaatakkoord
08.
Proces Standaardverklaring
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09.
10.
11.

Uitwerking Bestuursakkoord Beheer Omgevingswet
Invulling vacatures bestuur en commissies
Nieuwe accountant VNG

Overige zaken
12. Rondvraag / wvttk
13. Sluiting
Stemmen in de BALV
We sturen de presentiekaart, waarmee de gemeente (of het samenwerkingsverband) aan de
stemmingen kan deelnemen, volgende week per brief aan uw gemeentesecretaris.
De gewogen stemmen van een gemeente kunnen alleen in de ledenvergadering zelf worden
uitgebracht door een vertegenwoordiger van de eigen gemeente. De gemeente kan zich laten
vertegenwoordigen door de burgemeester, een wethouder, de secretaris, de griffier of een raadslid.
Aanmelden voor de BALV
U kunt zich aanmelden voor de BALV via de website van VNG Congressen. Ongeveer twee weken
voor de bijeenkomst ontvangt u een bevestiging van uw inschrijving en de routebeschrijving naar de
congreslocatie.
Ook als u zich op een later moment nog wilt aanmelden vragen wij u om gebruik te maken de link
hierboven.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen via e-mail: bestuurszaken@vng.nl,
of per telefoon: 070 373 8393.
Hoogachtend,
Vereniging van Nederlandse Gemeenten

mr J.H.C. van Zanen
voorzitter
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