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Statutenwijziging voor toekenning lidmaatschap bestuur aan
voorzitter CvD en verduidelijking benoemingstermijn vicevoorzitter
commissie E&I
Samenvatting
Hierbij leggen wij twee voorstellen voor statutenwijziging aan u voor. Het eerste voorstel
bewerkstelligt dat de voorzitter van het College van Dienstverleningszaken (CvD) in de nieuwe
bestuursperiode deel uitmaakt van het VNG-bestuur. Het tweede voorstel verduidelijkt de
benoemingstermijn van de vicevoorzitter van de commissie Europa en Internationaal (E&I).
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Statutenwijziging voor toekenning lidmaatschap bestuur aan
voorzitter CvD en verduidelijking benoemingstermijn vicevoorzitter
commissie E&I

Geacht college en gemeenteraad,
Hierbij leggen wij twee voorstellen voor statutenwijziging aan u voor. Het eerste voorstel
bewerkstelligt dat de voorzitter van het College van Dienstverleningszaken (CvD) in de nieuwe
bestuursperiode deel uitmaakt van het VNG-bestuur. Het tweede voorstel verduidelijkt de
benoemingstermijn van de vicevoorzitter van de commissie Europa en Internationaal (E&I).
Bestuurslidmaatschap voorzitter CvD
De ledenvergadering heeft eerder een CvD ingesteld. Daarbij is bepaald dat de werving van de
leden van dit college na de raadsverkiezingen van maart 2018 loopt via de kandidaatstellingsprocedure die ook geldt voor het VNG-bestuur en de vaste beleidscommissies. De vacatures voor
het CvD zijn inmiddels opengesteld.
Om de voorzitter van het CvD in de nieuwe bestuursperiode deel uit te laten maken van het VNGbestuur is een statutenwijziging nodig. Analoog aan de wijze waarop het bestuurslidmaatschap van
de voorzitter van het College voor Arbeidszaken in de statuten is vastgelegd, stellen wij u voor om
in de statuten te bepalen dat: het CvD het bestuur “als vaste beleidscommissie als bedoeld in artikel
24” adviseert. Als voorzitter van een vaste beleidscommissie is de voorzitter van het CvD qualitate
qua lid van het bestuur.
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Dat leidt tot het volgende voorstel voor statutenwijziging (gewijzigde tekst is gearceerd):

Artikel 23 College van Dienstverleningszaken
Lid 2: Het college richt zich op het verbeteren van de gemeentelijke uitvoeringspraktijk. Het
college doet dit onder meer door:
a Het als vaste beleidscommissie als bedoeld in artikel 24 adviseren van het bestuur over vast
te stellen standaarden ter verbetering van de kwaliteit en efficiëntie van gezamenlijke
gemeentelijke uitvoering;
b Het doen van voorstellen aan het bestuur ter bevordering van samenwerking tussen
gemeenten;
c Het voeren van overleg met het bestuur, leden van de vereniging en derden gericht op de
totstandkoming van afspraken en overeenkomsten ter bevordering en uitvoering van de
activiteiten genoemd onder a en b van dit artikel;
d Het informeren van de leden over de onder punt a, b, en c genoemde activiteiten.

Wij stellen u voor om in te stemmen met deze statutenwijziging. Voor goedkeuring van dit voorstel
is een tweederdemeerderheid van de uitgebrachte stemmen vereist.

Verduidelijking van de benoemingstermijn van de vicevoorzitter van de commissie E&I
De vicevoorzitter van de commissie E&I heeft een benoemingstermijn die in beginsel eindigt op het
moment van de eerstvolgende raadsverkiezingen. Een uitzondering op dit beginsel doet zich voor in
de situatie dat de vicevoorzitter de VNG vertegenwoordigt in een Europese delegatie waarvoor een
afwijkende Europese benoemingstermijn geldt. In dat geval gaat namelijk de Europese
benoemingstermijn voor. In artikel 5, lid 2, van het Reglement van de commissie E&I zijn dit
beginsel en de uitzondering daarop beschreven.
In de huidige tekst van de statuten komen dit beginsel en de mogelijke uitzondering daarop
onvoldoende tot uitdrukking. Daarin is nu bepaald:

Artikel 16 Samenstelling bestuur (oud)
Lid 8: Een lid van het bestuur, niet zijnde de voorzitter, de vicevoorzitter of de vicevoorzitter van
de vaste beleidscommissie Europa en Internationaal, wordt benoemd voor een periode van ten
hoogste vier jaar. Deze periode eindigt op het moment dat na de eerstvolgende
gemeenteraadsverkiezingen in zijn opvolging is voorzien door:
a de benoeming van een nieuw lid door de algemene vergadering
b de aanwijzing van een waarnemend lid door het bestuur.

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

3/4

Wij stellen u voor om artikel 16 te wijzigen zodat duidelijker is welke benoemingstermijn geldt voor:
-

de voorzitter en vicevoorzitter (een termijn van vier jaar)
de vicevoorzitter van de commissie E&I (verwijzing naar Reglement van de commissie E&I)

-

de overige bestuursleden (een termijn die eindigt bij de eerstvolgende raadsverkiezingen).

De gewijzigde tekst ziet er als volgt uit:

Artikel 16 Samenstelling bestuur (nieuw)
Lid 8: De voorzitter en de vicevoorzitter worden benoemd voor een periode van vier jaar
Lid 9: De vicevoorzitter van de vaste beleidscommissie Europa en Internationaal wordt benoemd
voor een periode zoals bepaald in het Reglement van de commissie Europa en Internationaal
Lid 10: Een lid van het bestuur, niet zijnde de voorzitter, de vicevoorzitter of de vicevoorzitter van
de vaste beleidscommissie Europa en Internationaal, wordt benoemd voor een periode van ten
hoogste vier jaar. Deze periode eindigt op het moment dat na de eerstvolgende
gemeenteraadsverkiezingen in zijn opvolging is voorzien door:
a de benoeming van een nieuw lid door de algemene vergadering
b de aanwijzing van een waarnemend lid door het bestuur.

Wij stellen u voor om in te stemmen met deze statutenwijziging. Voor goedkeuring van dit voorstel
is een tweederdemeerderheid van de uitgebrachte stemmen vereist.

Met vriendelijke groet,
Vereniging van Nederlandse Gemeenten

mr J.H.C. van Zanen
Voorzitter VNG
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