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AGENDAPUNT  2 

 

Onderwerp :  Verslag Extra ALV WSGO 13 december 2021 

Van :  Bestuur WSGO 

Aan :  Leden WSGO 

Datum : 24 juni 2022 

 

Notulen van de extra Algemene Ledenvergadering van de WSGO. Digitaal uitgezonden via 

het platform van online-alv.nl /Time to Speak op 13 december 2021. 

 

Aanwezig in een virtuele studio omgeving en voorzitter ALV 

Hans Vroomen, penningmeester WSGO 

(Burgemeester Ommen, namens Omgevingsdienst IJsselland) 

 

Digitaal aanwezig van het bestuur 

Anny Attema, lid (Burgemeester Ridderkerk, namens de BAR-organisatie) 

 

Digitaal aanwezig van de ondersteuning 

Janine Jongepier (secretaris WSGO, secretaris CvA) 

Gerlof van Dijk (ambtelijk secretaris WSGO, senior beleidsadviseur arbeidszaken VNG) 

 
 
1. Opening en mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom en meldt dat als enige agendapunt de 

statutenwijziging wordt besproken. De heer Vroomen is de penningmeester van de WSGO en 

vervangt Ton Heerts, de voorzitter van de WSGO, die helaas vanmiddag niet aanwezig kon zijn. 

 

Deze extra ALV is uitgeroepen omdat op de reguliere ALV op 1 december niet het vereiste quorum 

van 51% van de leden aanwezig was om tot een rechtsgeldige stemming te komen voor de 

statutenwijziging. 

 

Vandaag wordt gestemd over deze statutenwijziging zonder dat het quorum aanwezig hoeft te zijn. 

Dat kan als er een extra ALV is uitgeroepen nadat eerder is vastgesteld dat het quorum niet is 

bereikt, volgens artikel 32 statuten. Dat hebben de leden kunnen lezen in de stukken. 

De voorzitter hoort van de organisatie dat er 15 leden aanwezig zijn. Het is van belang om vast te 

stellen dat twee derde van die 15 leden in zal moeten stemmen met deze statutenwijziging. 

 

De heer Vroomen licht eerst de statutenwijziging toe. Er zijn drie reden: 

• De komst van de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen per 1 juli 2021. Een aantal zaken 

moet worden aangepast rondom ontstentenis en belet van het bestuur, de regels rondom 

de doorslaggevende stem van de voorzitter zijn aangepast en ook is expliciet gemaakt wat 

de regels zijn rondom tegenstrijdige belangen. 

• De tweede reden waarom wordt voorgesteld om de statuten aan te passen, is om het 

mogelijk te maken dat de vergaderingen ook digitaal kunnen worden gevoerd op grond van 

de statuten. Dit doen we op dit moment op basis van de Tijdelijke wet COVID-19. 
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• Bij de oprichting van de vereniging hebben we niet voorzien dat er snel een 

statutenwijziging nodig zou zijn. Nu dat wel het geval is, komen we tot ontdekking dat de 

huidige regeling in de statuten niet heel praktisch is. Dit heeft met name betrekking op het 

organiseren van een extra ALV binnen 4 weken als er niet voldoende leden aanwezig zijn 

bij de eerste stemming over een statutenwijziging. Het bestuur wil graag aansluiten bij de 

bepalingen die ook in de VNG-statuten zijn opgenomen. Dat betekent dat op de 

eerstvolgende ALV de statutenwijzigingen dan zonder quorum kan worden aangenomen. 

 

De heer Vroomen checkt of er vragen zijn naar aanleiding van deze toelichting. Er zijn geen vragen. 

De stemming wordt geopend. 

 

Stemt u in met de statutenwijziging van de WSGO? 

Er is 100% voor ja gestemd. 14 leden hebben ja gestemd en 0 leden hebben nee gestemd. 

 

De heer Vroomen bedankt de deelnemers voor deelname. De statuten kunnen worden aangepast.   

 

 

 

 

 

Bijlage 

 

Tijdens de extra ALV van 13 december 2021 is er gestemd over de statutenwijziging. Bij de 

stemming was er geen quorum meer van toepassing. 

 

 

 Stemt u in met de statutenwijziging van de WSGO? 

14 x Ja       0 x Nee 

 

Avalex 

RUD Zuid-Limburg 

GGD Zeeland 

ICT NML 

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord 

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 

BAR organisatie 

DUOplus 

Noaberkracht 

ABG-gemeenten 

De Connectie 

RID Utrecht 

Werkbaan Oost 

BghU 

 

 


