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VNG Jaarcongres en Algemene Ledenvergadering (ALV)

vrijdag 18 september 2020

Ledenbrief nummer
Lbr. 20/065

In deze ledenbrief informeren wij u over moties voor de ALV van 25 september 2020. Deze
brief bevat een link naar het eerste pakket met de tot nu toe (stand van zaken 18
september) definitief ingediende moties met de preadviezen van het VNG-bestuur.

Volledige brief
Eerste pakket moties ALV 25 september 2020 (https://vng.nl/sites/default/files/2020-
09/20200918_ledenbrief_eerste-pakket-moties-alv-25-september-2020.pdf)

Bijlage(n)
1a samenvatting en preadvies motie resolutie eerlijke financiele verhoudingen
(https://vng.nl/sites/default/files/2020-09/1a-samenvatting-en-preadvies-motie-resolutie-eerlijke-
financiele-verhoudingen.pdf)
1b Motie en resolutie eerlijke financiële verhoudingen
(https://vng.nl/sites/default/files/2020-09/1b-motie-en-resolutie-eerlijke-financiele-
verhoudingen.pdf)
2a samenvatting en preadvies motie Zoetermeer (https://vng.nl/sites/default/files/2020-
09/2a-samenvatting-en-preadvies-motie-zoetermeer.pdf)
2b Motie Zoetermeer van Raden in Verzet - acuut meer structureel geld - def en
getekend (https://vng.nl/sites/default/files/2020-09/2b-motie-zoetermeer-van-raden-in-verzet-
acuut-meer-structureel-geld-def-en-getekend-.pdf)
3a samenvatting en preadvies motie Leusden over compensatieregeling
zwembaden (https://vng.nl/sites/default/files/2020-09/3a-samenvatting-en-preadvies-motie-
leusden-over-compensatieregeling-zwembaden.pdf)
3b motie Leusden inzake zwembaden getekend (https://vng.nl/sites/default/files/2020-
09/3b-motie-leusden-inzake-zwembaden-getekend.pdf)
4a samenvatting en preadvies motie NOP over onderwijshuisvesting
(https://vng.nl/sites/default/files/2020-09/4a-samenvatting-en-preadvies-motie-nop-over-
onderwijshuisvesting-.pdf)
4b Motie NOP Bekostiging Onderwijshuisvesting definitief
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(https://vng.nl/sites/default/files/2020-09/4b-motie-nop-bekostiging-onderwijshuisvesting-
definitief.pdf)
5a Samenvatting en pre-advies motie Utrechtse Heuvelrug over handhaving
vuurwerkverbod (https://vng.nl/sites/default/files/2020-09/5a-samenvatting-en-pre-advies-
motie-utrechtse-heuvelrug-over-handhaving-vuurwerkverbod.pdf)
5b Motie Utrechtse Heuvelrug ea over landelijk vuurwerkverbod def en getekend
(https://vng.nl/sites/default/files/2020-09/5b-motie-utrechtse-heuvelrug-ea-over-landelijk-
vuurwerkverbod-def-en-getekend.pdf)
6a samenvatting en preadvies motie UH ea nationale parken
(https://vng.nl/sites/default/files/2020-09/6a-samenvatting-en-preadvies-motie-uh-ea-nationale-
parken.pdf)
6b Motie UH ea Nationale Parken def en ondertekend
(https://vng.nl/sites/default/files/2020-09/6b-motie-uh-ea-nationale-parken-def-en-
ondertekend.pdf)
6c bijlage bij motie UH ea Nationale Parken steunbetuiging Board Van Gogh NP
(https://vng.nl/sites/default/files/2020-09/6c-bijlage-bij-motie-uh-ea-nationale-parken-
steunbetuiging-board-van-gogh-np.pdf)
7a Samenvatting en preadvies motie Buren over RES
(https://vng.nl/sites/default/files/2020-09/7a-samenvatting-en-preadvies-motie-buren-over-
res.pdf)
7b Motie Buren uitbreiding RESenergieopwekkings-soorten
(https://vng.nl/sites/default/files/2020-09/7b-motie-buren-uitbreiding-resenergieopwekkings-
soorten.pdf)
8b resolutie Schagen ea eerlijke verdeling gemeentefonds jeugd en wmo versie
16-9 (preadvies bestuur volgt) (https://vng.nl/sites/default/files/2020-09/8b-resolutie-
schagen-ea-eerlijke-verdeling-gemeentefonds-jeugd-en-wmo-versie-16-9.pdf)
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