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Geachte leden van college en gemeenteraad, 

 

Voor de ALV van 16 juni a.s. ontvangt u hierbij een eerste zending met ingediende moties en 

preadviezen daarop van het VNG-bestuur. Begin volgende week stelt het VNG-bestuur nog een 

aantal preadviezen vast en ontvangt u zo spoedig mogelijk nog een tweede zending met moties en 

preadviezen. Wij beseffen dat deze voorstellen u pas kort voor de ALV bereiken en zijn u bij 

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

bereiden.  

 

Ingediende moties en preadviezen VNG bestuur 

De volledige moties en preadviezen van het bestuur vindt u hier: https://vng.nl/artikelen/agenda-en-

stukken-alv-16-juni-2021. In het onderstaande overzicht van ingediende moties met preadviezen 

volgen wij de volgorde op de ALV-agenda. 

 

Agendapunt 8a. Stand van zaken uitvoering Klimaatakkoord 

- Motie Velsen e.a.: “Nu als één overheid aan de slag met ruimtelijke inpassing 

energietransitie in de ondergrond”  

Preadvies: overnemen.  

 

Agendapunt 9. Verantwoording over uitvoering moties uit eerdere ledenvergaderingen                   

(hier behandelen we ook de nieuwe moties die niet onder een ander agendapunt vallen) 

- Motie Boxmeer e.a.: “Bezwaarschriften WOZ via no-cure-no-pay kosten de gemeenten veel 

tijd en geld!”  

Preadvies: overnemen.  

- Motie Hilversum: “Stop met sturen aan de achterkant”.  

Preadvies: overnemen.  
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- Motie Gooise Meren en Blaricum: “Stel circulariteit centraal, niet de inzameling van PMD!” 

Preadvies: ontraden. 

- Motie Wierden en Losser: motie “Voorkomen massale afkeur van verpakkingsmateriaal”. 

Preadvies: aanhouden. 

- Motie Moerdijk: “Betrouwbaarheid datum inwerkingtreding en compensatie kosten uitstel 

Omgevingswet”.  

Preadvies: overnemen. 

- Motie Leusden: “Geen (duurzaamheids-) doelen bereiken met dwangarbeid of kinderarbeid” 

Preadvies: overnemen.  

 

10b. VNG-inzet voor de kabinetsformatie: motie Zoetermeer “Zonder geld geen gemeenten”  

- Motie Zoetermeer: “Zonder geld geen gemeenten” (motie en preadvies reeds eerder 

verspreid) met geactualiseerde toelichting in het preadvies 

Preadvies: overnemen.  

 

Tot slot 

Voor de goede orde wijzen wij erop dat alle gemeentesecretarissen inmiddels 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. Mocht u hierover vragen 

hebben dan kunt u die stellen via vngconnectcongressen@vng.nl 

 

Wij hopen dat u op 16 juni a.s. fysiek of digitaal opnieuw in groten getale van de partij bent als 

stemgerechtigde, inspreker of toehoorder.  

 

Met vriendelijke groet, 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 

 

L.K. Geluk 

Algemeen directeur
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