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Samenvatting

Op 4 mei jl. informeerden wij u over de enkelvoudige voordracht van de adviescommissie voor
de invulling van in totaal 21 vacatures in het bestuur en een aantal vaste beleidscommissies van
de VNG. Daarna informeerden wij u op 11 mei jl. over een aanpassing in de voordracht van
de adviescommissie omdat abusievelijk een niet-benoembare kandidaat was voorgedragen voor
de commissie Milieu, Energie & Mobiliteit (MEM).
De mogelijkheid tot het stellen van tegenkandidaten eindigde op 18 mei jl. Er zijn geen
tegenkandidaten gesteld.
In de ALV van 8 juni a.s. zullen de kandidaten op de enkelvoudige voordracht van de
adviescommissie in een enkele stemming aan u ter besluitvorming worden voorgelegd, met
uitzondering van de drie kandidaten voor het lidmaatschap van de commissie Europa &
Internationaal. De drie kandidaten voor de commissie Europa & Internationaal worden, conform
het Reglement van de commissie, benoemd door het VNG-bestuur.
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Geacht college en gemeenteraad,
Op 4 mei jl. informeerden wij u over de enkelvoudige voordracht van de adviescommissie voor
de invulling van in totaal 21 vacatures in het bestuur en een aantal vaste beleidscommissies van
de VNG. Daarna informeerden wij u op 11 mei jl. over een aanpassing in de voordracht van
de adviescommissie omdat abusievelijk een niet-benoembare kandidaat was voorgedragen voor
de commissie Milieu, Energie & Mobiliteit (MEM).
De mogelijkheid tot het stellen van tegenkandidaten eindigde op 18 mei jl. Er zijn geen
tegenkandidaten gesteld.
In de ALV van 8 juni a.s. zullen de kandidaten op de enkelvoudige voordracht van de
adviescommissie in een enkele stemming aan u ter besluitvorming worden voorgelegd, met
uitzondering van de drie kandidaten voor het lidmaatschap van de commissie Europa &
Internationaal. De drie kandidaten voor de commissie Europa & Internationaal worden, conform
het Reglement van de commissie, benoemd door het VNG-bestuur.
Stemming door de gemachtigde vertegenwoordigers van de gemeenten
Gelet op het ontbreken van tegenkandidaten zullen de kandidaten in één stemming aan u worden
voorgelegd. Zoals in de ledenbrief van 4 mei jl. staat, ontvangen de gemachtigde
vertegenwoordigers van de gemeenten tegen inlevering van de presentiekaart bij de ingang van
de zaal een elektronische stemkaart. Zonder inlevering van deze kaart kan de gemeente/het
gewest niet aan de stemmingen deelnemen.

Hierbij ontvangt u het overzicht van de door de adviescommissie gestelde kandidaten voor
21 vacatures in het bestuur en een aantal vaste beleidscommissies van de VNG.
Bestuur/commissie/CvA:

Ontstaan door (komend) vertrek:

Voordracht adviescommissie:

Commissievoorzitter
Dienstverlening &
Informatiebeleid, tevens lid
bestuur

Jan Westmaas, burgemeester
Meppel

Franc Weerwind, burgemeester
Almere

Voorzitter College voor
Arbeidszaken,
tevens lid bestuur

Roel Cazemier, burgemeester
Dinkelland

Roel Cazemier, burgemeester
Krimpenerwaard

Vicevoorzitter commissie
Europa & Internationaal,
tevens lid bestuur

Luzette Wagenaar-Kroon,
burgemeester Waterland

NB) zie toelichting hierna

Het vicevoorzitterschap wordt op dit
moment ingevuld door de
vicevoorzitter van de VNG, Hubert
Bruls, burgemeester Nijmegen

Lid commissie Bestuur &
Veiligheid

Berend van der Ploeg, secretaris
Nijmegen

Jan Nauta, secretaris Leiden

Lid commissie Financiën

Marc Jan Ahne, burgemeester
Ommen

Harry Scholten, wethouder Hof
van Twente

Lid commissie
Dienstverlening &
Informatiebeleid

Michiel Pijl, wethouder Hoorn
Jan Fraanje, secretaris Boxtel
Jan van Ginkel, secretaris
Schiedam

Aletta Hekker, wethouder Delft
Pieter Jeroense, secretaris
Alphen a/d Rijn
Jan van Ginkel, secretaris
Zaanstad

Lid commissie Ruimte &
Wonen

Dick van Sluis, wethouder Capelle
a/d IJssel

Joyce Langenacker, wethouder
Haarlem

Lid commissie Milieu,
Energie & Mobiliteit

René van der Weide, wethouder
Emmen

Ton van Amerongen, wethouder
Dronten

Lid commissie Gezondheid
& Welzijn

Mark van Oosterhout, wethouder
Drimmelen
Regina Riemersma, secretaris
Zwolle

Dieger ten Berge, raadslid
Rijssen Holten
Peter Teesink, secretaris
Groningen

Lid commissie Onderwijs,
Cultuur & Sport

Edward van der Geest, wethouder
Nunspeet

Nadya Abooyakoub, wethouder
Nijkerk
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Loes van der Meijs-Van der Laar,
wethouder Doetinchem
Michiel van der Vlies,
wethouder Hendrik Ido Ambacht
Arnoud Strijbis, raadslid Goirle

Maureen Sluiter, wethouder
Doetinchem
Gerben van Duin, wethouder
Noordwijk
Inge Mous, raadslid Dordrecht

Lid commissie Werk &
Inkomen

Arjan van der Weegen,
wethouder Bergen op Zoom
Vera Taks, wethouder Venlo

Willemien Vreugdenhil,
wethouder Ede
Gerard IJff, wethouder
Roermond

Lid commissie Europa &
Internationaal

Bas Verkerk, burgemeester Delft
Henri Lenferink, burgemeester
Leiden
Jan van Zomeren, burgemeester
Gemert-Bakel

René de Heer, wethouder
Zwolle
Bouke Arends, wethouder
Emmen
Jan Hoekema, burgemeester
Wassenaar

Statutenwijziging
Voor de goede orde wijzen wij u erop dat in de ALV van 8 juni a.s. voorafgaand aan de stemming
over de kandidaten een voorstel voor statutenwijziging aan u wordt voorgelegd. Deze vloeit voort
uit een wijziging in het Reglement van de Commissie Europa & Internationaal. Een belangrijke
aanpassing betreft de positie van de vicevoorzitter van de commissie. Het is de bedoeling dat de
nieuwe vicevoorzitter van de commissie voortaan op voordracht van de adviescommissie
Governance door de ALV wordt benoemd en dat deze deel uitmaakt van het VNG-bestuur.
Daarvoor is een wijziging van de VNG Statuten nodig. Voor een nadere toelichting op het voorstel
tot statutenwijziging verwijzen wij u naar de ledenbrief van 11 mei jl.
Hoogachtend,
Vereniging van Nederlandse Gemeenten,

Mr J.H.C. van Zanen
Voorzitter VNG
Deze ledenbrief staat ook op www.vng.nl onder brieven.
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