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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 

https://c.spotler.com/ct/m19/k1/WQlyLMWqVxuneeHInzrECBuNb6nlZWkjt-b-2kYLu10ILCWk8ow7a9cN3uoMrl7lz6qKjKAhqYj6ReUxohReqA/7RDVDxLQcbW6yF5
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/d27GOx6bKPCFDKpr6KW2X1KFciIJ7ARexBWpBmnMNFS1eQXywZULhcnvHwX5Fe0LyniQGJflMK6qsP2cSU-5uA/vSIP7acXcJWCuTw
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/D9AvvSMGezR3aF8XXq-DsEpMnGep46re4NzyhyqMMMpHMdBSvCf9XernAoJRc-vhOa3nSly-FVFJHBIs10EdfA/INZIuqRZY4uHXKF
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/oXbP0PTePtCizVARxZVKKgNYOPjaY_OdeflIjknxQa0zT-jIJ_3DRal8y9jJOrW2kfROLLJ6DbEQjabUJfExug/JqqB6gnYkGxhS99
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/BSUwHWanm5FPgxRr3KwEdAFQC9sPQhUzVSliegwgVLAIkxc612Z3g9XwTr-4jJe0Jt964WQdDzDHGG7TsBD2Wg/RYD5N9GbnQ43tjB


contact opnemen met de VNG-medewerkers. 

 

Indienen amendementen en moties  

• 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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Postbus 30435 

2500 GK Den Haag 

070 - 373 83 93 

info@vng.nl 
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Dit bericht is verzonden door VNG in opdracht van: 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
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