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Uitslagen ALV 2020 
 

Vanmiddag 25 september vond de ALV plaats met een live uitzending vanuit de Willemshof. Er 

was extra aandacht voor de financiële positie van gemeenten, waarbij de VNG gemeenten 

oproept om mee te werken aan het indienen van een wetsvoorstel om die positie te 

versterken. 

 

 

Bekijk alle berichtgeving en uitslagen  

  

 

   

 

 

vrijdag 25 september 2020 

Nieuws - Uitslag stemming moties tijdens ALV 
Vereniging 

Tijdens de ALV van 25 september hebben de leden gestemd over 15 moties. De leden hebben 

ingestemd met de preadviezen van het bestuur om de moties over te nemen.   

 

Lees meer  
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vrijdag 25 september 2020 

Nieuws - ALV stemt in met verantwoording eerdere moties 
Vereniging 

Tijdens de ALV heeft het VNG-bestuur verantwoording afgelegd over de uitvoering van moties 

die zijn aangenomen in de BALV van 2019 of zijn aangehouden in eerdere 

ledenvergaderingen. De leden hebben ingestemd (97,63%) met de verantwoording en de 

voorstellen om moties aan te houden of te beschouwen als uitgevoerd. 

 

Lees meer  

 

   

 

 

 

vrijdag 25 september 2020 

Nieuws - Meer geld, maar ook sterkere positie gemeenten 

hard nodig 
Vereniging 

Er is fors meer geld nodig in het gemeentefonds. Maar het is ook hard nodig om de 

wettelijke positie van gemeenten te versterken om gemeenten en Rijk in balans te brengen. 

 

Lees meer  

 

   

 

 

 

vrijdag 25 september 2020 

Nieuws - Bekrachtiging uitslag ledenraadpleging juni 
Vereniging 

Tijdens de ledenraadpleging in juni hebben de leden ingestemd met 6 voorstellen. Tijdens de 

ALV op 25 september zijn deze voorstellen definitief aangenomen.   

 

Lees meer  

 

   

 

 

 

vrijdag 25 september 2020 

Nieuws - Ollongren: het gaat niet alleen over bekostigen 

van taken  
Vereniging 

Om de gemeentefinanciën in rustig vaarwater te brengen, is al een aantal maatregelen 

genomen. ‘Maar ik realiseer me dat we er daarmee nog niet zijn,' zegt minister Ollongren. ‘We 

zullen breder moeten kijken dan alleen naar bekostiging van taken.’  
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Lees meer  

 

   

 

 

 

vrijdag 25 september 2020 

Nieuws - Van Zanen: ‘De grens is bereikt' 
Vereniging 

Structurele financiële afspraken en gelijkwaardige verhoudingen met het Rijk. Pas als dat 

geregeld is, gaan we verder in gesprek met het nieuwe kabinet. Ook komt de VNG met een 

wetsvoorstel om de positie van gemeenten te versterken. Volgens voorzitter Jan van Zanen 

kan het niet anders: ‘Zoals het nu gaat houden we het niet vol’. 

 

Lees meer  

 

   

 

 

 

 

Thema Zorg 

 GGD-directeur Sjaak de Gouw: Integrale blik op gezondheid ontbreekt 

 Aanpak zorgfraude: makkelijk en winstgevend 

 De G in GGD 

 Een cadeautje van Den Haag: model voorspelt Wmo-zorgvraag 
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