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Onderwerp

Volmacht vertegenwoordiging Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Nederlandse
Gemeenten op 27 juni 2018.

Voorstel

1. Volmacht te verlenen aan wethouder M.J. van den Heuvel om de gemeente Weert
te vertegenwoordigen op de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging
Nederlandse Gemeenten op 27 juni 2018.

2. Bijgaande presentiekaart in te vullen en te ondertekenen.

Inleiding

Volgens artikel 9,lid !, van de statuten van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG),
kan de gemeente op de Algemene Ledenvergadering (ALV) vertegenwoordigd worden door
een lid van het bestuur, de secretaris of de griffier.

Beoogd effect/doel

Verlenen volnacht voor vertegenwoordiging van de gemeente Weeft

Argumenten

Het verlenen van de volmacht moet gebeuren door ondertekening van de door de VNG
aangeleverde presentiekaart met barcode. Deze kaart dient ingevuld en ondertekend te
worden ingeleverd bij de stambalie op de congreslocatie. Hierna ontvangt gemachtigde
een elektronische stemkaart en het stemkastje waarmee namens de gemeente Weert kan
worden gestemd.

Kanttekeningen en risico's
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Afdeling

Naam opsteller voorstel

Portefeui I lehouder
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Marga Nagel
(049s-575520)

A.A.M.M. (Jos) Heijmans

B&W-voorstel:
DJ-498615

Zaaknummer:
498609
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Soort besluit: Besluit college .ob.2or\

Weert,
13 jun¡ 2018



N.v.t.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Middels voorgesteld besluit wordt voorzien in een rechtsgeldige veftegenwoordiging van
de gerrreelrle Weerl op de ALV van de VNG op 27 juni 2018.

Uitvoering/evaluatie

Invullen en ondertekenen van de presentiekaart.

Communicatie/ participatie

N.v.t.

Overleg gevoerd met

Intern:

N.v.t.

Extern:

N.v.t.

Bijlagen:

Presentiekaaft voor de ALV van de VNG
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