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Bekendmaking voorgedragen kandidaten voor vacatures in VNGbestuur en commissies
Samenvatting
Hierbij ontvangt u het overzicht van de door de adviescommissie voorgedragen kandidaten voor in
totaal 15 vacatures in bestuur en commissies van de VNG. In de ALV zullen de leden stemmen
over alle door de adviescommissie gestelde kandidaten en eventuele tegenkandidaten.
Een uitzondering geldt voor de drie kandidaten voor het lidmaatschap van de commissie Europa &
Internationaal. Deze kandidaten worden conform het Reglement van de commissie aangewezen
door het VNG-bestuur.
In deze ledenbrief krijgt u een toelichting op de enkelvoudige voordracht van de adviescommissie
voor de vacatures en de verdere procedure, waaronder de mogelijkheid om tegenkandidaten te
stellen.
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Bekendmaking voorgedragen kandidaten voor vacatures in VNGbestuur en commissies
Geacht college en gemeenteraad,
Hierbij ontvangt u het overzicht van de door de adviescommissie voorgedragen kandidaten voor in
totaal 15 vacatures in bestuur en commissies van de VNG. In de ALV zullen de leden stemmen
over alle door de adviescommissie gestelde kandidaten en eventuele tegenkandidaten.
Een uitzondering geldt voor de drie kandidaten voor het lidmaatschap van de commissie Europa &
Internationaal. Deze kandidaten worden conform het Reglement van de commissie aangewezen
door het VNG-bestuur.
In deze ledenbrief krijgt u een toelichting op de enkelvoudige voordracht van de adviescommissie
voor de vacatures en de verdere procedure, waaronder de mogelijkheid om tegenkandidaten te
stellen.
Toelichting op voordracht adviescommissie
Algemeen
Kwaliteit van kandidaten staat voorop, maar de adviescommissie houdt daarnaast vanzelfsprekend
rekening met de herkenbaarheid van bestuur en commissies voor de achterban van gemeenten.
In deze vacatureronde is opnieuw gewerkt met specifieke profielschetsen voor de verschillende
vacatures. Van kandidaten wordt gevraagd dat zij over de juiste mix van expertise, ervaring en
netwerk beschikken om de betreffende portefeuille in de commissie te behartigen. Deze
profielschetsen vormden een centraal uitgangspunt in de afwegingen van de adviescommissie.
Daarnaast heeft de adviescommissie rekening gehouden met de criteria geografische spreiding,
gemeentegrootte, partijpolitieke kleur, man-vrouw verhouding en doelgroep (burgemeester,
wethouder, raadslid, secretaris en griffier).
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De adviescommissie heeft daarbij nadrukkelijk gezocht naar geschikte vertegenwoordigers uit de
doelgroepen vrouwen, raadsleden en lokale partijen in bestuur en commissies.
Invulling vacatures
Invulling vacatures in bestuur en vaste beleidscommissies VNG
Voor de invulling van de opengestelde 15 vacatures in bestuur en commissies doet de
adviescommissie de volgende enkelvoudige voordracht:
Bestuur/commissie/CvA:

Ontstaan door (komend) vertrek:

Voordracht adviescommissie:

Bestuur

Arno Brok, burgemeester Dordrecht

Sebastiaan van ’t Erve,
burgemeester Lochem
Annalies Usmany-Dallinga,
wethouder Appingedam

Arne Weverling, wethouder
Westland
Lid commissie Bestuur &
Veiligheid

Gina Jansen, raadslid BorgerOdoorn

Fred Schenk, raadslid Bunnik

Lid commissie
Dienstverlening &
Informatiebeleid

Marcel Meijs, secretaris Enschede
Pascale Georgopoulou, griffier
Amstelveen

Marcel Meijs, secretaris Tilburg
Robert van Dijk, griffier Teylingen

Lid commissie Financiën

Marije Eleveld, wethouder Ede

Jan de Laat, wethouder Gouda

Lid commissie Ruimte &
Wonen

Jan van Burgsteden, wethouder
Sint-Oedenrode

Marc Rosier, wethouder
Zoetermeer

Lid commissie Milieu,
Energie & Mobiliteit

Hubert Mackus, wethouder
Nederweert

Ed de Graaf, raadslid Middelburg

Lid commissie Onderwijs,
Cultuur & Sport

Eric van Oosterhout, wethouder
Aa en Hunze

Gert Jan Bent, wethouder Midden
Drenthe

Lid commissie Werk &
Inkomen

Anno Wietze Hiemstra, wethouder
Hoogeveen
Anne de Baat, secretaris Rijswijk

Kees van Geffen, wethouder Oss
Anne de Baat, secretaris Capelle
a/d IJssel

Lid commissie Europa &
Internationaal

Jan Hoekema, burgemeester
Wassenaar
Ingrid van Engelshoven, wethouder
Den Haag
Ton Rombouts, burgemeester
’s-Hertogenbosch

Jan Hoekema, burgemeester Aa en
Hunze
Saskia Bruines, wethouder
Den Haag
Wobine Buijs-Glaudemans,
burgemeester Oss

Lid College voor
Arbeidszaken

Harry van der Molen, wethouder
Leeuwarden

Friso Douwstra, wethouder
Leeuwarden
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Mogelijkheid tot het stellen van tegenkandidaten
Conform de bepalingen in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de VNG hebben
de leden de mogelijkheid om tegenkandidaten te stellen tot uiterlijk 24 mei 2017, 12.00 uur. Dit
kan via het mailadres kandidaatstelling@vng.nl. Hier kunt u ook terecht voor informatie over het
stellen van tegenkandidaten.
Een tegenkandidaat kan alleen worden aangemeld door de gemeente of het gewest, waarvan
de kandidaat lid van een bestuursorgaan, de secretaris of de griffier is. Daarnaast moet de
tegenkandidatuur door tien andere leden van de Vereniging worden gesteund.

Hoogachtend,
Vereniging van Nederlandse Gemeenten,

Mr J.H.C. van Zanen
Voorzitter
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