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Geachte leden van college en gemeenteraad, 

 

Vanwege het sterk gestegen aantal coronabesmettingen en de aangescherpte 

kabinetsmaatregelen in het kader van de huidige lockdown, heeft het VNG-bestuur besloten om  

de op 26 november a.s. geplande VNG Bestuurdersdag en najaars-ALV uit te stellen tot vrijdag  

4 februari 2022. De locatie blijft het NBC Congrescentrum in Nieuwegein. Op 26 november a.s. 

willen wij nog wel in een aantal informele digitale sessies graag met u het gesprek aangaan over 

een aantal actuele thema’s. Wij informeren u hierover zo spoedig mogelijk.   

 

Zoals u weet stond het programma van deze VNG Bestuurdersdag/ALV ‘Goed u weer te zien!’ in 

het teken van fysieke ontmoeting. Het heeft helaas opnieuw niet zo mogen zijn. Wij hopen dat de 

ontwikkelingen rond corona het op 4 februari a.s. alsnog toestaan om het programma fysiek te laten 

plaatsvinden.  

 

Wat de ALV betreft is uitstel tot 4 februari a.s. naar het oordeel van het bestuur mogelijk omdat de 

agenda geen voorstellen bevatte voor inhoudelijke besluitvorming. Bovendien is op een aantal 

belangrijke dossiers, waaronder de kabinetsformatie en de herijking gemeentefonds, naar 

verwachting op 4 februari a.s. meer bekend. Ook de tot nu toe door de leden ingediende 

(concept)moties kunnen goed op 4 februari a.s. worden behandeld. In de komende maanden zal 

het VNG-bestuur op de betreffende dossiers (o.a. herijking gemeentefonds en randvoorwaarden 

Klimaatakkoord) geen onomkeerbare stappen zetten.  
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Uitstel VNG Bestuurdersdag en najaars-ALV tot 4 februari 2022 
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Wij hopen u op 4 februari a.s. weer fysiek te kunnen ontmoeten op de VNG Bestuurdersdag/ALV in 

Nieuwegein. De agenda en stukken voor deze ALV ontvangt u uiterlijk vrijdag 7 januari 2022.  

Wij nodigen u ook tijdig uit voor het bredere programma, inclusief inhoudelijke deelsessies. 

Daarnaast hopen wij u in de digitale informele inhoudelijke sessies op 26 november a.s. al te 

spreken over een aantal actuele thema’s.   

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 

 

mr J.H.C. van Zanen 

voorzitter VNG 

 


