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VNG Jaarcongres 2021: actueel, digitaal en
onmisbaar voor gemeentebestuurders!
Geachte gemeenteraad en college,
Noem een onderwerp dat in de schijnwerpers staat en er wordt gekeken naar
gemeenten. Juist in deze turbulente tijd zijn en blijven lokale bestuurders op
allerlei manieren onderdeel van de oplossing. Hoe? Daar gaan we graag dieper
op in tijdens het VNG Jaarcongres 2021. Ik nodig u van harte uit voor dit
online congres op woensdagochtend 16 juni, van 09.30 tot 13.00 uur.
Door de pandemie organiseert de VNG voor het eerst in de 109-jarige
geschiedenis het Jaarcongres online. Vanuit het VNG-kantoor 'De Willemshof' in
Den Haag presenteert journalist Marcia Luyten een talkshow, met VNGalgemeen directeur Leonard Geluk als tafelheer. Actueel, digitaal en onmisbaar
voor gemeentebestuurders. Naast de jaarrede van de voorzitter en de toespraak
van de minister van BZK, kijkt Marcia Luyten met Leonard Geluk en
onderstaande gasten terug op het ongekende ‘coronajaar’, maar ook vooruit.
Programma
De tafelgasten van de talkshow zijn:
Hubert Bruls: burgemeester van Nijmegen en vice-voorzitter van het
VNG-bestuur.
In zijn rol als voorzitter van het Veiligheidsberaad werd hij een ‘bekende’
Nederlander. Hoe kijkt hij terug op het afgelopen jaar waarin voor de
openbare orde en veiligheid een groot beroep op gemeenten werd
gedaan?
Mathijs Bouman: econoom en journalist.
Met journalist Bouman worden de economische gevolgen van corona voor
gemeenten besproken. Hoe komen we beter uit de crisis?
Tijdens de talkshow wordt een column voorgedragen door AD-columnist Özcan
Akyol en brengt Eurocommissaris Frans Timmermans een videoboodschap.
Voor meer informatie over onder andere het programma verwijs ik u graag door
naar de website www.vngjaarcongres.nl.
Algemene Ledenvergadering
Aansluitend aan het plenaire programma vindt de Algemene Ledenvergadering
plaats.
Ook in deze digitale ALV wordt gewogen gestemd, waarbij iedere gemeente per
1.000 inwoners één stem uitbrengt met een maximum van 75 stemmen. Alle
gemeentesecretarissen ontvangen hierover in de week van 7 juni een e-mail
met meer informatie over de stemprocedure, inclusief de inloggegevens om te
kunnen stemmen. De gemeentesecretaris vragen wij om binnen de gemeente
een stemgerechtigde vertegenwoordiger aan te wijzen en deze
vertegenwoordiger te laten stemmen namens deze gemeente.

Deze vertegenwoordiger kan naast het uitbrengen van de stemmen ook via een
chat-functie vragen stellen tijdens de ALV.
Insprekers die het woord willen voeren in de ALV dienen zich, net als in bij de
vorige digitale ALV en BALV, vooraf aan te melden via motiealv@vng.nl.
Afhankelijk van de actuele coronamaatregelen voeren zij het woord vanuit het
VNG-kantoor (locatie De Willemshof in Den Haag) of digitaal.
De vergaderstukken worden op woensdag 19 mei verstuurd. U ontvangt:
De definitieve agenda en stukken voor deze ALV.
Een toelichting op de besluitvormingsprocedure.
Een toelichting op de digitale vergaderwijze en de beperkingen die deze
met zich brengt.
U heeft tot uiterlijk donderdag 3 juni a.s. om amendementen op voorstellen
indienen. Wij vragen u ook om moties uiterlijk op deze datum in te dienen, zodat
het VNG-bestuur tijdig preadviezen kan vaststellen en de leden hun
standpuntbepaling kunnen voorbereiden.
Kosteloze deelname
Ik kijk ernaar uit u digitaal te ontmoeten op het VNG Jaarcongres op woensdag
16 juni tijdens de live-uitzending vanuit De Willemshof. Het digitale VNG
Jaarcongres met ALV vindt plaats van 09.30 tot 13.00 uur en is openbaar te
bekijken via www.VNG.nl. Vooraf inschrijven is niet nodig. Er zijn geen kosten
verbonden aan deelname aan het digitale VNG Jaarcongres.
Met vriendelijke groet,

Jan van Zanen
VNG-voorzitter
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