Concept verslag ALV VNG Flevoland
Datum 21 september 2018 (13:30 uur tot 14:30 uur)
Locatie Floriade te Almere
Opening/vaststelling agenda
Voorzitter Rentenaar opent om 13.40 uur de vergadering.
De heer Rentenaar geeft aan dat de ALV voor dit jaar is opgeschoven naar het eind van het
jaar vanwege het vertrek van secretaris Hofstra en de gemeenteraadsverkiezingen.
Mededelingen
De agenda is akkoord.
Mevrouw Van Garderen zit in de commissie wonen en mobiliteit van VNG Nederland.
Zij doet een oproep om zaken, die in deze commissie aan de orde moeten komen met haar
te delen. Bodemverzakking is vanuit Almere een belangrijk punt die zij in de commissie zal
inbrengen.
De website van VNG Flevoland is niet actueel, deze zal worden bijgewerkt met de
bestuursleden en de commissies waar zij in zitten.
Actuele onderwerpen en uitnodigingen kunnen met vngflevoland@lelystad.nl gedeeld
worden.
Formele benoeming Dagelijks Bestuur
Bij instemming akkoord.
Financieel jaarverslag 2017 (bijlage 2)
Op het moment dat het zittende bestuur begonnen is, is er een positief saldo opgebouwd.
VNG Flevoland moet ervoor zorgen om meer binding te krijgen met de raadsleden van de
Flevolandse gemeenten en de provincie en hiervoor de middelen in zetten. Denk hierbij aan
de Flevomeeting.
Onder behoud van de terugkoppeling van de kascommissie is de ALV akkoord met het
jaarverslag.
Begroting 2018 (bijlage 3)
De begroting voor 2018 is akkoord.
Rondvraag/sluiting
De samenwerking van de Flevolandse gemeenten wordt besproken en de kijk van een ieder
om dit te verbeteren.
Een Flevomeeting is belangrijk, maar voor raadsleden is VNG Flevoland op een afstand.
De opbouw naar een Flevomeeting kan beter dit vraagt tijd en resources.
2 maanden voorafgaand aan de bijeenkomst is het goed om mensen al te enthousiasmeren.
Een persoonlijke uitnodiging kan hierbij helpen. VNG Flevoland gaat hiermee aan de slag.
De Noordoostpolder organiseert soms themabijeenkomsten en kan hiervoor ook alle
gemeenten meenemen om te zorgen voor een beter verbinding binnen Flevoland.
De vergadering wordt gesloten om 14.00 uur.

