Besluitenlijst
Algemene Ledenvergadering Vereniging van Griffiers
Datum
Locatie

: vrijdag 1 oktober 2021
: Velsen (en 2 digitale deelnemers)

1. Opening en vaststellen van de agenda
Vicevoorzitter Menno Huisman opent de vergadering. Hij geeft aan dat voorzitter Renée Wiggers niet
aanwezig is omdat haar moeder afgelopen nacht is overleden. Verder merkt hij op dat het fijn is weer
fysiek samen te kunnen zijn en hij bedankt iedereen voor de inzet voor dit congres.
2. Vaststellen besluitenlijst Algemene Ledenvergadering 25 juni 2021 (bijlage 1)
Vanuit de ALV zijn er geen opmerkingen op de besluitenlijst en de leden wensen hier geen stemming
over. De besluitenlijst is bij acclamatie vastgesteld.
3. Vaststellen begroting VvG 2022 (bijlage 2)
Nancy Mosterman (commissie Belangenbehartiging) licht het proces toe van één functieprofiel voor
griffier in waardering HR21.
Arnout van Kooij (commissie Professionalisering) geeft uitleg over de ontwikkelscan.
Vanuit de ALV zijn er geen opmerkingen op de begroting en de leden wensen hier geen stemming
over. De begroting VvG 2022, en de hierin opgenomen contributievoorstellen voor 2022, zijn bij
acclamatie vastgesteld.
4. Herziening Statuten en Huishoudelijk Reglement (bijlage 3a, b en c)
Menno Huisman licht de amendementen van indiener Menso Bosma (griffier Gemeente Oostzaan)
toe. Vanuit de ALV zijn er geen opmerkingen op de amendementen en de leden wensen hier geen
stemming over. De amendementen zijn bij acclamatie vastgesteld.
Vanuit de ALV zijn er geen opmerkingen op de Statutenwijziging en het Huishoudelijk Reglement en
de leden wensen hier geen stemming over. De Statutenwijziging en het Huishoudelijk Reglement zijn
bij acclamatie vastgesteld.
De ingediende motie ‘Goede ondersteuning voor de lokale democratie’ vanuit de Kring 100.000+
griffiers wordt toegelicht door Jorrit Jongbloed (griffier Gemeente Zaanstad). Hij roept op tot stemming
en ondersteuning van de motie. De motie wordt in stemming gebracht. Er zijn 3 tegenstemmen. De
rest van de stemmen zijn voor. De motie is aangenomen.

5. (Her)benoeming bestuursleden VvG (bijlage 4a, b en c)
Vanuit de ALV zijn er geen tegenkandidaten ingebracht, noch zijn er vanuit de ALV opmerkingen op
de (her)benoeming. Dit betekent dat:
a. Hans Rijs, griffier gemeente Bodegraven-Reeuwijk, is herbenoemd voor een tweede
termijn als bestuurslid.
b. Paul Piket, griffier Breda, is benoemd als bestuurslid
6. Bedanken leden met buitengewone verdiensten
Onno de Vries en Ina Schutte krijgen een bloemetje als dank voor hun jarenlange inzet als voorzitter
en secretaris van de commissie Belangenbehartiging. Ze geven aan dat ze met plezier en inzet voor
de vereniging gewerkt hebben.
7. Aanbieding publicatie ‘Jaarboek 2021’ door Harmen Binnema
Harmen Binnema licht het Jaarboek toe. Het is fijn dat dit weer fysiek kan.
In dit Jaarboek staat de vermeende verruwing van de omgangsvormen, in politiek, bestuur en
samenleving centraal. Het is een mooie combinatie van verschillende perspectieven en artikelen.
Brenda Bouwhuis, Walter Hooghiemstra en Ricus Tiekstra worden bedankt voor de samenwerking.
Er zijn al wat thema’s voor Jaarboek 2022, maar denk daar vooral over mee, of doe mee als redactie.
Ook namen zijn welkom van personen die zouden kunnen bijdragen aan het boek met artikelen.
8. Rondvraag en sluiting
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
Vicevoorzitter Menno Huisman sluit de vergadering.

