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Invullling vacatures adviescommissie Governance,
VNG-bestuur en commissies
Samenvatting
Het VNG-bestuur heeft Paul Depla (burgemeester Breda) en René Verhulst (vanaf 8 september
burgemeester Ede) per 1 oktober a.s. benoemd tot lid van de adviescommissie Governance.
André van de Nadort (burgemeester Weststellingwerf) en Ellen Nauta-Van Moorsel (burgemeester
Hof van Twente) zijn door het VNG-bestuur benoemd in de commissie Europa & Internationaal.
Zij worden beiden lid van de delegatie naar het Comité van de Regio’s.
Daarnaast heeft het VNG-bestuur drie tijdelijke waarnemers benoemd in het bestuur en twee
commissies. Gelet op de naderende raadsverkiezingen worden geen nieuwe formele
vacaturerondes gehouden. In plaats daarvan worden, indien nodig, eens per kwartaal tijdelijke
waarnemers benoemd om de bezetting van bestuur en commissies op peil te houden.
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Geacht college en gemeenteraad,
Het VNG-bestuur heeft Paul Depla (burgemeester Breda) en René Verhulst (vanaf 8 september
burgemeester Ede) per 1 oktober a.s. benoemd tot lid van de adviescommissie Governance.
André van de Nadort (burgemeester Weststellingwerf) en Ellen Nauta-Van Moorsel (burgemeester
Hof van Twente) zijn door het VNG-bestuur benoemd in de commissie Europa & Internationaal.
Ook heeft het VNG-bestuur drie tijdelijke waarnemers benoemd in het bestuur en twee commissies.
Gelet op de naderende raadsverkiezingen worden geen nieuwe formele vacaturerondes gehouden.
In plaats daarvan worden, indien nodig, eens per kwartaal tijdelijke waarnemers benoemd om de
bezetting van bestuur en commissies op peil te houden. De twee vacatures in de commissie Europa
& Internationaal zijn nog wel formeel opengesteld omdat het hierbij gaat om een meerjarige
benoeming tot commissielid, tevens lid in de delegatie naar het Comité van de Regio’s.
Benoemingen in de adviescommissie Governance
In de adviescommissie Governance, die verantwoordelijk is voor de selectie van kandidaten voor
VNG-bestuur en commissies, zijn twee vacatures ontstaan. Peter Noordanus( burgemeester
Tilburg) en Jacques van der Tak (burgemeester Westland) nemen beiden per 1 oktober afscheid
als burgemeester en zijn daardoor geen lid meer van de adviescommissie.
Op basis van de VNG Statuten zijn de provinciale afdelingen in de gelegenheid gesteld om
kandidaten voor te dragen en benoemt het VNG-bestuur de leden van de adviescommissie op
voordracht van de Algemene directie. Bij de invulling van deze vacatures is onder meer rekening
gehouden met de criteria doelgroep (in dit geval burgemeesters), partijpolitieke achtergrond en
spreiding over het land. Van kandidaten wordt verwacht dat zij over een groot bestuurlijk netwerk
beschikken en gezag bij de gemeentelijke achterban genieten.
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Op voorstel van de Algemene directie heeft het VNG-bestuur Paul Depla, burgemeester van Breda
(PvdA), en René Verhulst, vanaf 8 september a.s. burgemeester van Ede (CDA) benoemd als lid
van de adviescommissie. Beide kandidaten zijn voorgedragen door hun (huidige) provinciale
afdeling en voldoen naar het oordeel van de Algemene directie uitstekend aan het gestelde profiel.
De adviescommissie bestaat verder uit de volgende leden:
Simon Fortuyn, wethouder Lansingerland (lokale partij)
Linda Hes, raadslid Castricum (VVD)
Ida Oostmeijer-Oosting, secretaris Emmen
Menno Huisman, griffier Den Helder
Jantine Kriens, voorzitter Algemene directie (qualitate qua lid adviescommissie).
Benoemingen in de commissie Europa & Internationaal
Per ledenbrief van 22 juni jl. zijn twee vacatures opengesteld in de commissie Europa &
Internationaal. De adviescommissie Governance heeft de volgende enkelvoudige voordracht
gedaan voor de invulling van deze vacatures.
Ontstaan door (komend) vertrek van:

Voordracht adviescommissie:

André van de Nadort, burgemeester Ten Boer

André van de Nadort, burgemeester Weststellingwerf

Cornelis Visser, burgemeester Twenterand

Ellen Nauta-Van Moorsel, burgemeester Hof van
Twente

Voordracht André van de Nadort
Het gaat hierbij om de herbenoeming van André van de Nadort als lid in de delegatie naar het
Comité van de Regio’s met de portefeuille Europees milieubeleid. Door zijn overstap als
burgemeester van Ten Boer naar burgemeester van Weststellingwerf eindigde zijn lidmaatschap
van de commissie Europa & Internationaal en van de delegatie. Als fractievoorzitter van de Partij
van Europese Sociaaldemocraten (PES) binnen de commissie Milieu, Klimaatverandering en
Energie (ENVE) heeft hij de afgelopen twee jaar een belangrijke positie in het Comité van de
Regio’s ingenomen. Op basis van zijn Europese ervaring, contacten binnen belangrijke Europese
netwerken en uitstekende functioneren binnen de Nederlandse delegatie heeft de adviescommissie
Governance hem voor herbenoeming voorgedragen.
Voordracht Ellen Nauta-Van Moorsel
Het gaat hierbij om een benoeming in de delegatie naar het Comité van de Regio’s met de
portefeuille Europese governance. Ellen Nauta-Van Moorsel heeft recente en relevante ervaring in
Europa en beschikt over een Europees netwerk. Zij was internationaal partijsecretaris binnen het
CDA. Bij deze vacature ging de voorkeur nadrukkelijk uit naar een vrouw. In de huidige delegatie
zijn vrouwen ondervertegenwoordigd met slechts drie vrouwelijke bestuurders. Benoeming van een
vierde vrouwelijke bestuurder is goed voor de Nederlandse uitstraling in Europees perspectief.
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Benoeming tijdelijke waarnemers in VNG-bestuur en commissies
Gelet op de naderende raadsverkiezingen heeft het VNG-bestuur besloten om geen formele
vacaturerondes meer te houden. Om te voorkomen dat door tussentijdse vacatures gaten vallen in
bestuur en commissies, heeft het bestuur een aantal spelregels vastgesteld om ‘tijdelijke
waarnemers’ in bestuur en commissies te kunnen benoemen. De benoemingstermijn voor deze
tijdelijke waarnemers eindigt (uiterlijk) op het moment dat na de raadsverkiezingen de nieuwe
lichting leden van bestuur en commissies is benoemd. Naar verwachting is dat in september 2018.
Om de drie maanden wordt het mogelijk om op voorstel van VNG-bestuur en de betreffende
commissies kandidaten tot ‘tijdelijk waarnemer’ te benoemen. De adviescommissie Governance
heeft in deze procedure een toetsende rol.
Het bestuur heeft inmiddels de volgende personen benoemd tot tijdelijk waarnemer:
Bestuur/commissie:

Vacature door (komend) vertrek:

Benoemde tijdelijke waarnemer:

Bestuur

René Verhulst, burgemeester Goes

Commissie Financiën

François Lauret, secretaris
Terneuzen

Rob van der Zwaag, burgemeester
Veere
Sylvester ter Wal, secretaris Hulst

Commissie
Dienstverlening &
Informatiebeleid

Pieter Jeroense, secretaris
Alphen a/d Rijn

Wilma Atsma, secretaris
Bloemendaal

Jan van Ginkel

Volgt*

* Voor deze vacature is de VGS gevraagd om een voordracht.
Bestuur: Rob van der Zwaag, burgemeester Veere
Rob van der Zwaag is voorzitter van de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten (VZG). Met zijn
benoeming blijft de provincie Zeeland vertegenwoordigd in het bestuur en is de afstemming met de
VZG geborgd.
Commissie Financiën: Sylvester ter Wal, secretaris van Hulst
Met de benoeming van Sylvester ter Wal blijft de provincie Zeeland vertegenwoordigd in de
commissie. De VGS ondersteunt zijn kandidatuur.
Commissie Dienstverlening & Informatiebeleid: Wilma Atsma, secretaris Bloemendaal
Wilma Atsma is DB-lid van de VGS. Haar benoeming draagt bij aan de goede verbinding tussen de
commissie en de VGS.
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Wij zijn de nieuwe leden in de adviescommissie Governance, bestuur en commissies bij voorbaat
dankbaar voor hun bereidheid om een bijdrage te leveren aan het werk van de VNG. Ook bedanken
wij de provinciale afdelingen en andere netwerken voor hun aanbevelingen.
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Hoogachtend,

drs. B.H.M. Koopman
Plv. algemeen directeur
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