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Uitstel Buitengewone ALV, wel doorgaan VNG 
Bestuurdersdag 27 november a.s. en bekendmaking 

benoeming waarnemers in VNG bestuur en commissies 
22 oktober 2020 

  

 

   
 
Geachte heer, mevrouw,  
 
Het VNG bestuur heeft ervoor gekozen om de Buitengewone ALV op 27 november a.s. uit te 
stellen tot februari 2021. De reden hiervoor is dat de datum van 27 november, slechts twee 
maanden na de uitgestelde ALV van 25 september jl., naar verwachting te vroeg komt voor 
besluitvorming met de leden op belangrijke thema’s als herverdeling gemeentefonds en 
onderzoeken jeugd en abonnementstarief. Datum en tijdstip voor de Buitengewone ALV 
volgen op korte termijn. 
 
Wel gaat de VNG bestuurdersdag op 27 november a.s. door omdat er voldoende speelt om op 
dat moment digitaal met de leden te bespreken. Zo worden de uitkomsten van de onderzoeken 
jeugd en abonnementstarief rond die tijd bekend en zal het traject rond de herverdeling dan 
ook verder gevorderd zijn. Daarnaast wil het bestuur met de leden van gedachten wisselen op 
de belangrijke thema’s in onze inzet voor de kabinetsformatie. Zoals bij eerdere 
bestuurdersdagen zullen wij een plenair deel combineren met deelsessies, waarin de leden in 
een kleiner gezelschap met elkaar het gesprek aan kunnen gaan. 
 
Save the date: VNG Bestuurdersdag 27 november a.s., 13.00-15.30 uur (digitaal) 
 
Uitstel van de Buitengewone ALV tot februari a.s. betekent ook uitstel van de formele 
benoeming van een groot deel van de door de adviescommissie Governance voorgedragen 
kandidaten voor VNG bestuur en commissies. Gelet hierop heeft het VNG bestuur 16 
kandidaten op 15 oktober jl. tot waarnemer benoemd. Vijf weken voorafgaand aan de 
Buitengewone ALV zal de mogelijkheid tot het stellen van tegenkandidaten worden geopend. 
 
In de Buitengewone ALV spreken de leden zich uit over de door de adviescommissie 
voorgedragen kandidaten en eventuele tegenkandidaten. 
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Dit bericht is verzonden door VNG in opdracht van: 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
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