Aan de leden

Datum

22 november 2021
Kenmerk

COS/U202100968
Lbr. 21/079
Telefoonnummer

070 3738393
Bijlage(n)

-

Onderwerp

Verplaatsing uitgestelde ALV naar 11 februari 2022 en
informele bestuurlijke sessies 26 november a.s
Geachte leden van college en gemeenteraad,
In de ledenbrief van 16 november 2021 (Lbr. 21/077) hebben wij aangegeven dat de geplande
fysieke VNG Bestuurdersdag en ALV van 26 november a.s. vanwege de ontwikkelingen rond
corona zouden worden uitgesteld tot 4 februari 2022. Achteraf blijkt dat op deze dag alle
burgemeesters als voorzitter van hun centrale stembureau verplicht aanwezig zijn bij de
vergadering van het stembureau over de kandidatenlijsten voor de raadsverkiezingen.
Gelet hierop heeft het VNG bestuur besloten om de uitgestelde VNG Bestuurdersdag en ALV
te verplaatsen naar 11 februari a.s.
Op 26 november a.s. vinden nog wel een aantal informele bestuurlijke sessies plaats over
belangrijke actuele thema’s. Afgelopen vrijdag heeft u hiervoor reeds een persoonlijke uitnodiging
ontvangen.
Hieronder vindt u meer informatie over het programma op 11 februari en over de informele
bestuurlijke sessies op 26 november en hoe u zich voor deze sessies kunt aanmelden.
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Programma VNG Bestuurdersdag en ALV op 11 februari 2022
De opzet voor het programma van de VNG Bestuurdersdag en de ALV is ongewijzigd en de locatie
is opnieuw NBC Congrescentrum in Nieuwegein. Wel zijn de tijden van het programma iets
aangepast. Ook nu is het doorgaan van dit fysieke programma afhankelijk van de ontwikkelingen
rond corona. Indien een fysiek programma opnieuw niet haalbaar is zullen wij in ieder geval een
digitale ALV houden.
Het volledige programma op 11 februari a.s. ziet er als volgt uit:
09.30 - 10.00 uur

Ontvangst met koffie en thee op het Goed u weer te zien! netwerkplein

10.00 - 10.45 uur

Plenair programma VNG Bestuurdersdag

10.45 - 12.00 uur

Ronde met inhoudelijke deelsessies

12.00 - 13.00 uur

Lunch met gelegenheid tot netwerken

13.00 - 14.45 uur

ALV

14.45 - 15.30 uur

Afsluitende borrel.

De agenda en stukken voor deze ALV ontvangt u uiterlijk vrijdag 14 januari a.s. De deadline voor
indiening van amendementen en moties is maandag 31 januari a.s. Wij zullen u begin januari 2022
uitnodigen voor het bredere programma, inclusief inhoudelijke deelsessies.
Programma informele bestuurlijke sessies op 26 november a.s.
Op 26 november a.s. willen wij in een aantal informele bestuurlijke sessies digitaal (via Teams) met
u van gedachten wisselen over belangrijke actuele thema’s. Het gaat om twee ronden met in totaal
acht sessies, in aanwezigheid van de verantwoordelijke VNG-commissievoorzitters en VNGdirecteuren. Op de drie onderwerpen, waarvoor wij op voorhand de meeste belangstelling
verwachten, zullen wij in twee ronden sessies houden.
Wij nodigen u van harte uit voor deze sessies. U kunt zich aanmelden via de volgende link:
https://vng.nl/registratieformulier-informele-digitale-bestuurlijke-sessies-op-vrijdag-26-november-as
Op donderdag 25 november a.s. zullen wij u de teams-uitnodiging toezenden, waarmee u kunt
deelnemen aan de sessies.
Het volledige schema ziet er als volgt uit.
Onderwerp bestuurlijke sessie
Invulling Hervormingsagenda Jeugd 2022-2028

Ronde 1
9.30-10.30 uur

Ronde 2
11.00-12.00 uur

Hersteloperatie Kinderopvangtoeslagaffaire

9.30-10.30 uur

11.00-12.00 uur

Herijking gemeentefonds en ROB-advies

9.30-10.30 uur

11.00-12.00 uur

Asiel en migratie in combinatie met rapport Ter Haar
‘Beter Huis en thuis voor iedereen’
Uitvoering Klimaatakkoord en randvoorwaarden
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11.00-12.00 uur
9.30-10.30 uur
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Wij hopen u komende vrijdag reeds te kunnen spreken in de digitale informele bestuurlijke sessies
en hopen u op 11 februari a.s. weer fysiek te kunnen ontmoeten op de VNG Bestuurdersdag en
ALV in Nieuwegein.

Met vriendelijke groet,
Vereniging van Nederlandse Gemeenten

mr J.H.C. van Zanen
voorzitter VNG
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