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Bekendmaking invulling vacatures VNG bestuur en commissies
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Samenvatting
Op voordracht van de adviescommissie Governance heeft het VNG bestuur op 13 maart jl.
20 waarnemende leden in bestuur en commissies benoemd en een lid van de commissie Europa &
Internationaal benoemd. Het ging om een extra vacatureronde naar aanleiding van de
raadsverkiezingen in november 2018, waarbij met name in de provincie Groningen veel nieuwe
gemeenten zijn gevormd. In deze ledenbrief informeren wij u over deze benoemingen.
Daarnaast stellen wij in deze ledenbrief in totaal 21 nieuwe vacatures open. Het gaat hierbij om de
vacature van voorzitter, 12 vacatures in de commissie Europa & Internationaal en 8 vacatures in
bestuur en andere commissies. Alle burgemeesters, wethouders, secretarissen, griffiers en
raadsleden worden van harte uitgenodigd om zich kandidaat te stellen voor een of meer vacatures.
Aanmelding kandidaten:
- U kunt zich kandidaat stellen voor de vacatures in bestuur, commissies en colleges tot
uiterlijk vrijdag 29 maart 2019 vóór 12.00 uur
- Op de website https://governance.vng.nl/ kunt u zich registreren als kandidaat en
aangeven naar welke vacatures uw belangstelling uitgaat.
NB) Indien u zich aanmeldt wordt uw kandidatuur bekend worden gemaakt aan de betreffende
provinciale afdeling, de vereniging van uw doelgroep (burgemeester, wethouder, secretaris, griffier,
raadslid) en het betreffende gemeentelijk netwerk (G4, G40, Platform Middelgrote Gemeenten en
P10). Deze partijen hebben het recht om aanbevelingen uit hun specifieke achterban te doen. Uw
persoonlijke motivatie, curriculum vitae en andere persoonlijke informatie wordt niet gedeeld met
deze partijen. U kunt er zelf voor kiezen om deze informatie met hen te delen.
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Geacht college en gemeenteraad,
In deze ledenbrief informeren wij u over de invulling van de vacatures die zijn opengesteld na de
raadsverkiezingen van november 2018 en stellen wij een aantal nieuwe vacatures open.
Bekendmaking invulling 21 vacatures VNG bestuur en commissies
Extra vacatureronde na raadsverkiezingen november 2018
Op voordracht van de adviescommissie Governance heeft het VNG bestuur op 13 maart jl. in totaal
20 waarnemende leden in bestuur en commissies benoemd en voorts een lid van de commissie
Europa & Internationaal benoemd. Het ging om een extra vacatureronde die is gehouden naar
aanleiding van de raadsverkiezingen in november 2018, waarbij met name in de provincie
Groningen veel nieuwe gemeenten zijn gevormd.
Uitgangspunten adviescommissie
De adviescommissie heeft bij de vaststelling van haar voordracht opnieuw de volgende
uitgangspunten gehanteerd:
- Bij de selectie van kandidaten staat kwaliteit nadrukkelijk voorop
- De bestuurlijke organisatie is herkenbaar voor de achterban, maar hoeft niet per se exact
representatief te zijn op de criteria gemeentegrootte, partijpolitieke kleur, provincie, geslacht
en doelgroep (burgemeester, wethouder, secretaris, griffier, raadslid)
- Bij voorkeur is iedere provincie in iedere commissie vertegenwoordigd (NB: dit is geen
statutaire verplichting)
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Er moet een goede balans zijn tussen vernieuwing en continuïteit bij de samenstelling van
bestuur en commissies. Sowieso is er statutair een maximale zittingsduur van twee termijn,
waarvan alleen bij hoge uitzondering kan worden afgeweken
Per vacature is er een profielschets, waarin is beschreven:
o voor welke inhoudelijke portefeuille kandidaten worden gezocht en/of
o welke doelgroepen in het bijzonder worden uitgenodigd om zich kandidaat te
stellen vanwege een ondervertegenwoordiging van die doelgroep in
bestuur/commissie
Naast de provinciale afdelingen worden de volgende gremia gevraagd om aanbevelingen te
doen voor kandidaten uit hun specifieke achterban:
o Netwerken G4, G40, Platform Middelgrote Gemeenten (PMG) en P10
o Verenigingen van doelgroepen: de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, het
Nederlands Genootschap van Burgemeesters, de Wethoudersvereniging, de
Vereniging van Gemeentesecretarissen en de Vereniging van Griffiers.

De adviescommissie heeft ervoor gekozen om een van de twee vacatures in de commissie Europa
& Internationaal niet in te vullen maar open te stellen in de nieuwe vacatureronde. Het gaat om de
vacature in de internationale delegatie met als portefeuille “Mondiale duurzame stedelijke agenda”,
waarvoor er geen kandidaten waren die pasten bij het gevraagde profiel.
Voorts kon in het CvA één van de twee vacatures voor de categorie 100.000+ gemeenten niet
worden ingevuld bij gebrek aan voldoende kandidaten uit deze categorie gemeenten. Ook deze
vacature wordt opnieuw opengesteld.
De volgende personen zijn voorgedragen:
Lidmaatschap bestuur/commissie:

Voordracht adviescommissie:

VNG bestuur

Annalies Usmany, wethouder Appingedam
Wieke Paulusma, raadslid Groningen

Bestuur & Veiligheid

Peter Oskam, burgemeester Capelle a/d IJssel
Annette Bronsvoort, burgemeester Oost-Gelre

Informatiesamenleving

Renske Helmer-Englebert, wethouder Nijmegen

College van Dienstverleningszaken

Peter Teesink, secretaris Amsterdam

Financiën

Bert Nederveen, wethouder Westerkwartier

Participatie, Schuldhulpverlening &
Integratie

Carine Bloemhoff, wethouder Groningen
Erik de Vries, wethouder Helmond

Zorg, Jeugd & Onderwijs

Mattias Gijsbertsen, wethouder Groningen
Sjoerd Feitsma, wethouder Leeuwarden
Otwin van Dijk, burgemeester Oude IJsselstreek
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Ruimte, Wonen & Mobiliteit

Harriet Tiemens, wethouder Nijmegen
Laura Broekhujzen, wethouder Oldambt

Economie, Klimaat, Energie & Milieu

Paul de Rook, wethouder Groningen
Laurens de Graaf, burgemeester Lopik

Raadsleden & Griffiers

Julie Bruijnincx, raadslid Leeuwarden

Commissie Europa & Internationaal

Ap Reinders, wethouder Haarlemmermeer

College voor Arbeidszaken

Jan Iedema, wethouder Zoetermeer
Jan Kuiper, wethouder Nieuwegein
Hans Vroomen, burgemeester Ommen

De voorgedragen kandidaat voor de commissie E&I, Ap Reinders, is door het VNG bestuur op
13 maart conform het Reglement van de commissie E&I benoemd tot lid van de commissie.
Hiervoor kunnen geen tegenkandidaten worden gesteld.
De andere voorgedragen kandidaten zijn door het VNG bestuur op 13 maart tot waarnemend lid
benoemd. Op 1 mei a.s. wordt de mogelijkheid geopend om tegenkandidaten te stellen. In de ALV
van 5 juni a.s. spreken de leden zich uit over de kandidaten en eventuele tegenkandidaten.
Openstelling 21 nieuwe vacatures in VNG bestuur en commissies
Er zijn in totaal 21 nieuwe vacatures. Het gaat hierbij om de vacature van voorzitter, 12 vacatures in
de commissie Europa & Internationaal en 8 vacatures in bestuur en andere commissies.
Alle burgemeesters, wethouders, secretarissen, griffiers en raadsleden worden van harte
uitgenodigd om zich kandidaat te stellen voor een of meer vacatures.
In de bijlagen bij deze ledenbrief vindt u:
- een profielschets voor de vacatures, uitgezonder de vacature van voorzitter
- een profielschets voor de vacature van voorzitter.
De volgende vacatures worden opengesteld:
Vacatures voorzitter VNG en
lidmaatschappen bestuur/commissie:

Ontstaan door (komend) vertrek van:

VNG bestuur: voorzitter

Jan van Zanen, burgemeester Utrecht

VNG bestuur: lid

Ferd Crone, burgemeester Leeuwarden

College van Dienstverleningszaken

Uitbreiding van het College met twee extra leden

Financiën

Adriaan Visser, wethouder Rotterdam

Participatie, Schuldhulpverlening &
Integratie

Jaap Kolkman, wethouder Deventer
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Zorg, Jeugd & Onderwijs

Erik de Ridder, wethouder Tilburg

Ruimte, Wonen & Mobiliteit

Patricia Hoytink-Roubos, wethouder Berkelland

Commissie Europa & Internationaal

De gehele delegatie naar het Comité van de Regio’s
(CvdR) wordt vernieuwd:
- René de Heer, wethouder Zwolle
- Hans Janssen, burgemeester Oisterwijk
- Annemiek Jetten, burgemeester Vlaardingen
- Rob Jonkman, wethouder te Opsterland
- Cor Lamers, burgemeester Schiedam
- André van de Nadort, burgemeester
Weststellingwerf
- Ahmed Aboutaleb, burgemeester Rotterdam
- Bouke Arends, wethouder te Emmen
- Robert van Asten, wethouder te Den Haag
- Bert Bouwmeester, burgemeester Coevorden
- Marcelle Hendrickx, wethouder te Tilburg
- Ellen Nauta-Van Moorsel, burgemeester Hof van
Twente
NB) Eén van deze twaalf posten is al ingevuld. Voor het
dubbelmandaat Comité van de Regio’s en het Congres
van Lokale en Regionale Overheden is vorig jaar al een
bestuurder geworven. Er zijn nu elf vacatures in het CvdR.
De vacature in de internationale delegatie met de
portefeuille “Mondiale duurzame stedelijke agenda” wordt
opnieuw opengesteld.

College voor Arbeidszaken

Invulling van een vacature in de categorie 100.000+
gemeenten die in eerdere vacaturerondes niet kon
worden ingevuld.

Aanblijven bestuurs- en commissieleden totdat een opvolger is benoemd
Vertrekkende bestuurs- en commissieleden die in het lokaal bestuur actief blijven kunnen als
bestuurs- of commissielid aanblijven totdat hun opvolger is benoemd in de ALV van 5 juni 2019.
Vacature van voorzitter
In de ALV van 5 juni a.s. eindigt de benoemingstermijn van de huidige voorzitter Jan van Zanen en
ontstaat vanaf dat moment een vacature. In de profielschets in de bijlage vindt u de vereisten voor
het voorzitterschap. Wij wijzen u erop dat de VNG Statuten bepalen dat de voorzitter en
vicevoorzitter niet van dezelfde politieke partij lid mogen zijn. Dat betekent dat vertegenwoordigers
van het CDA (de politieke partij van de huidige vicevoorzitter Hubert Bruls) niet in aanmerking
komen voor deze vacature. Jan van Zanen heeft aangegeven beschikbaar te zijn voor een tweede
benoemingstermijn.
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Selectieprocedure
De selectie van kandidaten vindt plaats door de adviescommissie governance (voorzitter Paul
Depla), die per vacature één kandidaat selecteert. De kandidaten op deze enkelvoudige voordracht
van de adviescommissie worden uiterlijk 1 mei a.s. bekend gemaakt aan de leden.
Op dat moment wordt ook de mogelijkheid geopend om tegenkandidaten te stellen. In de ALV van
5 juni a.s. spreken de leden zich uit over de kandidaten op de enkelvoudige voordracht van de
adviescommissie en eventuele tegenkandidaten.

Aanmelding kandidaten
- U kunt zich kandidaat stellen tot uiterlijk vrijdag 29 maart a.s. vóór 12.00 uur
-

Op de website https://governance.vng.nl/ kunt u zich registreren als kandidaat en aangeven
naar welke vacatures uw belangstelling uitgaat.

Met vriendelijke groet,
Vereniging van Nederlandse Gemeenten

J. Kriens
Algemeen directeur
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