Specifieke profielschetsen vacatures Commissie Europa & Internationaal
December 2016
Inleiding
De commissie Europa & Internationaal (E&I)heeft twee vacatures: één vacature in de delegatie naar
het Comité van de Regio’s (CvdR) en één in de delegatie naar het Congres van Lokale en Regionale
overheden van de Raad van Europa. Hieronder vindt u de twee profielschetsen voor de vacatures en
in de bijlage vindt u informatie over de commissie E&I.
De commissie E&I heeft een eigen werkwijze en reglement binnen de
VNG-governance. De commissie heeft als opdracht om de belangen te behartigen van de
Nederlandse gemeenten in de Europese Unie, de Raad van Europa en de Verenigde Naties.
De leden van de commissie zijn werkzaam in vijf delegaties. Nadere informatie over de organisatie en
de werkzaamheden van de Commissie Europa en Internationaal vindt u in de bijlage en op de website
van de VNG.
Voor vacatures in de delegatie naar het CvdR gelden aparte EU-criteria. De VNG organiseert
uitsluitend de werving en selectie van de leden voor de delegaties. De benoeming van de leden in de
delegaties naar het CvdR vindt plaats door de Raad van Ministers van de Europese Unie.
1. Profielschets vacature CvdR-delegatie
Vacature: deze vacature is ontstaan door de beëindiging van het mandaat van Annemiek Jetten als

burgemeester van Sluis.
Bestuurlijke portefeuille: Europees plattelandsbeleid
Beleidsterreinen: Europees plattelandsbeleid, Europees landbouwbeleid.
Vereisten van de bestuurlijke portefeuille:


affiniteit en ervaring met bovenstaande beleidsterreinen in huidige en/of vorige bestuurlijke
functies;



de Europese en internationale vereisten zoals hieronder vermeld;



deelname aan de vergaderingen van de Commissie Europa en Internationaal;



deelname aan de vergaderingen van de Commissie Ruimte en Wonen;



deelname aan de vergaderingen van het Comité van de Regio’s: Commissie NAT.

Aanvullende Europese regels:
De Europese Unie stelt eisen aan de voordracht van gemeentelijke leden op basis van hun functie,
partijachtergrond en regionale verspreiding. Op basis van de huidige gemeentelijke delegatie gelden
de volgende criteria:


Voor deze vacature kunnen uitsluitend burgemeesters, wethouders en raadsleden worden
geworven. Gemeentesecretarissen en raadgriffiers kunnen volgens Europese verdragen niet in
het CvdR worden benoemd.



Vanwege de politieke balans in de delegatie zal er uitsluitend worden geworven onder
bestuurders die behoren tot de Partij van Europese Socialisten (PES: bestuurders met een PvdA-,
SP- en een GL-achtergrond).



Vanwege ondervertegenwoordiging in de delegatie wordt de voorkeur gegeven aan een
vrouwelijke kandidaat.

2. Profielschets vacature Congres van Lokale en Regionale Overheden
Vacature: deze vacature is ontstaan door de beëindiging van het mandaat van Jetty Eugster als
burgemeester van de gemeente Schijndel.
Bestuurlijke portefeuille: Actuele zaken omtrent goed bestuur en integratie.
Beleidsterreinen: Decentralisaties, relatie maatschappij en bestuur, integratie.
Vereisten van de bestuurlijke portefeuille:


affiniteit en ervaring met bovenstaande beleidsterreinen in huidige of vorige bestuurlijke functies;



de Europese en internationale vereisten (zie hieronder);



deelname aan de vergaderingen van de Commissie Europa en Internationaal;



deelname aan het Congres: Commissie Current Affairs (plaatsvervangend lidmaatschap).

Aanvullende Europese regels:
De Raad van Europa stelt eisen aan de voordracht van gemeentelijke leden op basis van functie,
partijachtergrond en regionale verspreiding. Op basis van de huidige gemeentelijke delegatie gelden
de volgende criteria:


Voor deze vacature kunnen uitsluitend burgemeesters, wethouders en raadsleden worden
geworven. Gemeentesecretarissen en raadgriffiers kunnen volgens Europese verdragen niet in
het Congres worden benoemd.



Vanwege de politieke balans in de delegatie zal er uitsluitend worden geworven onder
bestuurders die behoren tot de Christendemocraten (EPP/CCE: bestuurders met een CDAachtergrond) en de liberalen (ILDG: bestuurders met een VVD- of D66-achtergrond).



Vanwege de gendercriteria van het Congres voor de samenstelling van delegaties wordt de
voorkeur geven aan een vrouw.



Vanwege ondervertegenwoordiging van het aantal leden uit de provincies Noord-Brabant en
Limburg genieten kandidaten uit deze provincies de voorkeur.

BIJLAGE
Algemene profielschets commissie Europa en Internationaal
December 2016
1. Opdracht en organisatie Commissie Europa en Internationaal (E&I)
De commissie E&I heeft als opdracht om de belangen te behartigen van de Nederlandse gemeenten
in de Europese Unie, de Raad van Europa, de Verenigde Naties en tijdens Europese of internationale
debatten en bestuurlijke overleggen in Nederland. Daarnaast volgt de commissie actief de
ontwikkelingen op de Europese en internationale aspecten van gemeentelijke beleidsterreinen en
verbindt deze met de vakinhoudelijke werkzaamheden op deze beleidsterreinen in de verschillende
beleidscommissies van de VNG.
De commissie E&I tracht haar doel te bereiken door:
a) het uitdragen van de standpunten van de VNG in de Europese Unie, de Raad van Europa, de
Verenigde Naties en tijdens Europese of internationale debatten en bestuurlijke overleggen in
Nederland;
b) de advisering van het bestuur, de verschillende beleidscommissies van de VNG en VNG
International over Europese en internationale ontwikkelingen.
c) de VNG te vertegenwoordigen in Europese en internationale gremia, zoals de Europese
koepelvereniging Council of European Municipalities and Regions, de wereld koepelvereniging
United Cities and Local Governments, het Comité van de Regio’s, het Congres van Lokale en
Regionale Overheden van de Raad van Europa;
d) met zusterorganisaties in het buitenland samen te werken
De commissie E&I bestaat uit maximaal uit 37 leden die werkzaam zijn in de volgende vijf delegaties:
a) De VNG-leden naar de Council of European Municipalities and Regions;
b) De VNG-leden naar de United Cities and Local Governments;
c) De gemeentelijke leden en plaatsvervangende leden naar het Comité van de Regio’s;
d) De gemeentelijke leden en plaatsvervangende leden naar het Congres van Lokale en Regionale
Overheden van de Raad van Europa;
e) De internationale delegatie van de VNG bestaande uit bestuurders die actief zijn in internationale
programma’s van VNG International.
Nadere informatie over de Commissie Europa en Internationaal vindt u op de website van de VNG.
2. Algemene vereisten voor de leden van de Commissie Europa en internationaal
De rollen van de commissieleden zijn vakinhoudelijk onderhandelaar en ambassadeur. De vereisten
zijn:
a. Affiniteit (kennis en ervaring) met de vakinhoudelijke beleidsterreinen in huidige of vorige
bestuurlijke functies
b. Affiniteit met de Europese Unie, de Raad van Europa, de Verenigde Naties en gemeentelijke
Europese en international samenwerking.
c. Bereid zijn om de VNG te vertegenwoordigen in Europese en internationale gremia (zoals de
Europese koepelvereniging Council of European Municipalities and Regions, de wereld

koepelvereniging United Cities and Local Governments, de VN, het Comité van de Regio’s, het
Congres van Lokale en Regionale Overheden van de Raad van Europa).
Hiervoor moet de bestuurder:
 de benodigde tijd hebben (zie overzicht voor tijdsbelasting per delegatie hieronder);



bereid zijn om te reizen;
bij voorkeur beschikken over relevante kennis van en ervaring met Europese en



internationale processen;
over een goede kennis van de Engelse taal beschikken (kennis van Frans of andere talen is
een pre);



bereid zijn om in het CvdR en het Congres rapporteur te worden (voor de leden van de
delegaties naar het CvdR en het Congres).

d. Beschikbaar zijn om aan de vergaderingen van de beleidscommissies deel te nemen. De leden
van de Commissie Europa en internationaal zijn verantwoordelijk voor het uitdragen van de
standpunten van de VNG in de Europese Unie, de Raad van Europa, de Verenigde Naties en
tijdens Europese of internationale debatten en bestuurlijke overleggen in Nederland. Hiervoor is
het noodzakelijk dat met name de leden naar het CvdR en het Congres nauwe banden met de
VNG-beleidscommissies onderhouden en aan de vergaderingen van deze commissie deelnemen.
e. Beschikbaar zijn voor Europese of internationale debatten in Nederland en bestuurlijke
overleggen bij het Rijk en de Tweede Kamer.
f. Europese en internationale aangelegenheden op de kaart zetten binnen de VNG en bij de leden.
Dat wil zeggen:
 de advisering van het bestuur, de verschillende beleidscommissies van de VNG en VNG
International over Europese en internationale ontwikkelingen;


een ambassadeursrol vervullen in Nederland. Deze rol houdt in dat commissieleden met
enige regelmaat Europese en internationale onderwerpen onder de aandacht brengen van
andere gemeenten.

Tijdsbelasting – aantal vergaderingen per jaar:


deelname commissie E&I: 3-4 vergaderingen;



evt. deelname VNG-beleidscommissies: 5 vergaderingen;



deelname CvdR: 5 commissievergaderingen en 6 plenaire vergaderingen (voor een volledig
lidmaatschap);



deelname Congres: 3 commissievergaderingen en 2 plenaire vergaderingen (voor een volledig
lidmaatschap);

3. De vakinhoudelijke thema’s voor de periode 2014-2018
Hieronder wordt een kort overzicht gegeven van de zes prioritaire thema’s van de commissie E&I. Een
uitgebreid overzicht vindt u op de website van de VNG.
a) De mondiale en Europese stedelijke agenda
Steden zijn de economische motoren en hebben een sleutelrol bij het versterken van de
internationale concurrentiepositie. Europa heeft haar steden en stedelijke regio’s nodig voor het
realiseren van haar beleidsdoelstellingen voor slimme groei, maar ook voor haar doelstellingen op
het gebied van duurzame en inclusieve groei. De belangrijke positie van de steden in de Europese
maatschappij vormt de aanleiding voor initiatieven van de lidstaten en de Europese Commissie
om een stedelijke agenda voor de EU op te stellen. Dit is belangrijk omdat er op dit moment geen

integrale toekomstgerichte stedelijke agenda op EU-niveau bestaat. Bovendien is er te weinig
coherentie tussen de verschillende Europese beleidsinitiatieven en subsidieprogramma’s.
Ook in VN-verband wordt het belang van steden erkend. Momenteel wordt in VN-verband de
Nieuwe Stedelijke Agenda voorbereid, welke in 2016 tijdens de volgende Habitat III-conferentie
wordt vastgesteld.
b) Duurzaamheid en klimaat
Gemeenten hebben in Nederland talrijke taken op het gebied van milieubeleid. Zij zijn
verantwoordelijk voor de vormgeving, uitvoering en handhaving van belangrijke milieurichtlijnen.
Een belangrijk strategisch kader voor het Europees milieubeleid voor de komende jaren is het
zevende Milieuactieprogramma (7e MAP), dat in juni 2013 werd aangenomen. De belangrijkste
uitgangspunten zijn het beschermen en verbeteren van het natuurlijk kapitaal, de overgang naar
een hulpbronefficiënte, groene en concurrerende koolstofarme economie en het beschermen van
burgers tegen milieugerelateerde risico’s voor de volksgezondheid. Nieuw is daarbij een prioritaire
doelstelling voor duurzaamheid in steden. VNG International is bovendien verantwoordelijk voor
de duurzaamheidsmeter, die jaarlijks door 200 gemeenten wordt ingevuld. Gekeken wordt of deze
manier van het meten van duurzaamheidsinspanningen ook in de internationale context kan
worden gebruikt.
c) Bestuurlijke vernieuwing in de Europese en mondiale context
Europees recht en lokaal beleid raken steeds meer met elkaar vervlochten. Het EU-recht heeft
een steeds grotere impact op gemeenten, maar is regelmatig moeilijk uitvoerbaar voor
gemeenten. Op dat lokale niveau zien we dat door samenwerking tussen overheid, burgers,
bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen er steeds meer maatwerk wordt geleverd voor
maatschappelijke uitdagingen als klimaatverandering, energievoorziening, werkgelegenheid, etc,
waar op Europees en internationaal niveau afspraken over worden gemaakt en doelstellingen
voor worden gesteld. Hierdoor ontstaat op lokaal niveau een nieuwe governance, met een
Europees en mondiaal karakter. Hoe gaat de EU om met deze ontwikkelingen op lokaal niveau?
Dit betreft onderwerpen zoals subsidiariteit en multi-level governance. Hoe kunnen daarnaast
deze lokale ervaringen van buiten naar binnen worden gehaald en met elkaar worden vergeleken?
Dit kan op Europees en internationaal niveau tot nieuwe oplossingen leiden.
d) Innovatie en lokale economische en sociale ontwikkeling
Europa 2020 is de Europese strategie met concrete doelstellingen om meer duurzame groei en
werkgelegenheid te creëren in de Europese Unie. Hiertoe wordt op Europees niveau beleid
gemaakt, maar ook aan de lidstaten wordt gevraagd elk jaar plannen te maken om de doelen van
de Europa 2020 Strategie te vertalen naar nationale doelen. Ook op internationaal niveau zijn
deze thema’s prioritair voor samenwerking. Er is een verschuiving van traditionele
ontwikkelingshulp naar economische handel en samenwerking zichtbaar; daarbij speelt het lokaal
bestuur een belangrijke rol om randvoorwaarden te verbeteren om op lokaal niveau aan
economische ontwikkeling te kunnen werken.
e) Ontwikkelingsbeleid
Vanaf 2015 worden de nieuwe ontwikkelingsdoelen vastgesteld voor de komende 15 jaar. Deze
doelen zijn de opvolging van de millenniumdoelen en zullen een grote focus leggen op
duurzaamheid op sociaal, economisch en ecologisch terrein. Er wordt een stevige lobby gevoerd
om er voor te zorgen dat voor de lokale aspecten van elk van de doelen aandacht is. Er wordt een

grotere erkenning van de rol van lokaal bestuur in ontwikkeling(ssamenwerking) waargenomen op
nationaal, Europees en internationaal niveau, en daar zal in de toekomst nog verder op ingezet
worden. In dat kader is er ook zicht op een strategisch partnerschap tussen de EU en de
Europese koepelvereniging van gemeenten (CEMR).
f)

EU-budget en –fondsen
Met het aantreden van de nieuwe Europese Commissie eind 2014, is een start gemaakt met de
voorbereiding van de midterm-review van de EU-begroting 2014-2020 in 2016. De voorgestelde
tussentijdse evaluatie vormt de opmaat voor de voorstellen van de Europese Commissie voor het
meerjarig financieel kader (MFK) voor de EU voor de periode 2021-2028, die uiterlijk medio 2018
worden verwacht. Het MFK vormt het budget van de EU waarmee voor gemeenten belangrijke
beleidsprogramma’s als het cohesiebeleid en plattelandsontwikkeling worden gefinancierd.
Gezien de verschillende meningen van rijk en decentrale overheden over het Europese
cohesiebeleid (het rijk wil het cohesiebeleid voor rijke lidstaten afschaffen), is het van belang om
al vroeg in het proces steun voor het decentrale standpunt te genereren in Brussel en andere
hoofdsteden.

