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Samenvatting

De VNG zoekt kandidaten voor 20 vacatures in het bestuur en een aantal vaste
beleidscommissies. Het gaat daarbij onder meer om de vacatures van commissievoorzitter
Dienstverlening & Informatiebeleid, voorzitter College voor Arbeidszaken en vicecommissievoorzitter Europa & Internationaal. In de betreffende profielschetsen vindt u nadere
informatie over de vereisten per vacature. Wij nodigen alle burgemeesters, wethouders,
secretarissen, griffiers en raadsleden van harte uit om zich kandidaat te stellen voor een of meer
vacatures.
De selectie van kandidaten vindt plaats door de adviescommissie governance (voorzitter Peter
Noordanus), die per vacature één kandidaat selecteert. De kandidaten op deze enkelvoudige
voordracht van de adviescommissie worden uiterlijk 4 mei a.s. bekend gemaakt aan de leden.
Op dat moment wordt ook de mogelijkheid geopend om tegenkandidaten te stellen. In de ALV van
8 juni a.s. spreken de leden zich uit over de kandidaten op de enkelvoudige voordracht van de
adviescommissie en eventuele tegenkandidaten.

Aanmelding kandidaten
- U kunt zich kandidaat stellen voor de vacatures in bestuur en aantal vaste
beleidscommissies tot uiterlijk dinsdag 5 april 2016 vóór 12.00 uur
-

Op de website https://governance.vng.nl/ kunt u zich registreren als kandidaat en
aangeven naar welke vacatures uw belangstelling uitgaat.
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Geacht college en gemeenteraad,
De VNG zoekt kandidaten voor 20 vacatures in het bestuur en een aantal vaste
beleidscommissies.
Het gaat daarbij onder meer om de vacatures van commissievoorzitter Dienstverlening &
Informatiebeleid, voorzitter College voor Arbeidszaken (CvA) en vicecommissievoorzitter Europa &
Internationaal. In de betreffende profielschetsen vindt u nadere informatie over de vereisten per
vacature. Wij nodigen alle burgemeesters, wethouders, secretarissen, griffiers en raadsleden van
harte uit om zich kandidaat te stellen voor een of meer vacatures.

Inhoudsopgave ledenbrief
Deze ledenbrief is als volgt ingedeeld:
1. Uitgangspunten kandidaatstellingsprocedure en werkwijze VNG governance
2. Vacatures in bestuur en vaste beleidscommissies
3. Rol van de adviescommissie governance (voorzitter Peter Noordanus)
4. Kandidaatstellingsprocedure en tijdpad richting ALV 8 juni 2016
5. Frequently asked questions (FAQ‘s).
NB) In de bijlage bij de ledenbrief vindt u:
- Informatie over de inrichting van de bestuurlijke organisatie van de VNG
- De algemene profielschets voor alle leden in bestuur en commissies
- De specifieke profielschetsen voor de verschillende vacatures

1. Uitgangspunten kandidaatstellingsprocedure en werkwijze VNG governance
Uitgangspunten kandidaatstellingsprocedure
Op basis van de voorstellen van de commissie Governance (voorzitter Arno Brok) van oktober
2013 gelden de volgende centrale uitgangspunten voor de kandidaatstellingsprocedure:
- Bij de selectie van kandidaten staat kwaliteit nadrukkelijk voorop
- De bestuurlijke organisatie is herkenbaar voor de achterban, maar hoeft niet per se exact
representatief te zijn op criteria als gemeentegrootte en partijpolitieke kleur
- Binnen het bestuur en de commissies wordt gewerkt met portefeuillehouders, die als
trekker opereren op de belangrijkste thema’s in de huidige raadsperiode. Bij de invulling
van vacatures kunnen op grond hiervan aanvullende eisen aan kandidaten worden
gesteld
- Naast de provinciale afdelingen worden ook andere gremia gevraagd om aanbevelingen
te doen voor kandidaten uit hun specifieke achterban, waaronder:
o de netwerken G4, G32, PMG en P10
o de verenigingen van doelgroepen NGB, Wethoudersvereniging, VGS, VvG en
Raadslid.Nu.
Werkwijze bestuur, commissies en CvA
Alle leden van bestuur, commissies en CvA zijn verantwoordelijk voor een eigen inhoudelijke
portefeuille. Op ieder thema krijgen één of meer leden het portefeuillehouderschap. Het doel van
het portefeuillehouderschap op belangrijke thema’s is om evenwichtig samengestelde commissies
te krijgen, waarin de belangrijkste thema’s voor de komende vier jaar op een goede manier zijn
belegd. Van de leden wordt verwacht dat zij als portefeuillehouder op hun thema als trekker en
ambassadeur optreden. Enerzijds richting de eigen commissie, het bestuur en de gemeentelijke
achterban en anderzijds richting kabinet, parlement en andere stakeholders.
Het rapport van de commissie Governance vindt u op vng.nl
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2. Vacatures in bestuur en vaste beleidscommissies
Vacatures
De volgende vacatures worden opengesteld:
Bestuur/commissie/CvA:

Ontstaan door (komend) vertrek uit de
commissie van:

Commissievoorzitter Dienstverlening &
Informatiebeleid, tevens lid bestuur

Jan Westmaas, burgemeester Meppel

Voorzitter College voor Arbeidszaken,
tevens lid bestuur

Roel Cazemier, burgemeester Dinkelland

Vice-voorzitter commissie Europa & Internationaal,
tevens lid bestuur
NB) zie toelichting hierna

Het vice-voorzitterschap wordt op dit moment
ingevuld door de vice-voorzitter van de VNG,
Hubert Bruls, burgemeester Nijmegen

Lid commissie Bestuur & Veiligheid

Berend van der Ploeg, secretaris Nijmegen

Lid commissie Dienstverlening & Informatiebeleid

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

Lid commissie Ruimte & Wonen

Dick van Sluis, wethouder Capelle a/d IJssel

Lid commissie Milieu, Energie & Mobiliteit

René van der Weide, wethouder Emmen

Lid commissie Gezondheid & Welzijn

Mark van Oosterhout, wethouder Drimmelen
Regina Riemersma, secretaris Zwolle

Lid commissie Onderwijs, Cultuur & Sport

Edward van der Geest, wethouder Nunspeet
Loes van der Meijs-Van der Laar,
wethouder Doetinchem
Michiel van der Vlies,
wethouder Hendrik Ido Ambacht
Arnoud Strijbis, raadslid Goirle

Lid commissie Werk & Inkomen

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

Lid commissie Europa & Internationaal

Bas Verkerk, burgemeester Delft
Henri Lenferink, burgemeester Leiden
Jan van Zomeren, burgemeester Gemert-Bakel
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De algemene profielschets en specifieke profielschetsen per commissie
Conform het Huishoudelijk Reglement heeft het bestuur profielschetsen vastgesteld voor de
ontstane vacatures. In een algemene profielschets die geldt voor de gehele bestuurlijke
organisatie wordt ingegaan op:
een aantal vereisten die gelden voor alle kandidaten
de gevraagde inzet van bestuursleden, commissievoorzitters en commissieleden
het daarmee gemoeide tijdsbeslag
Daarnaast heeft het bestuur een profielschets vastgesteld voor het vicevoorzitterschap van de
commissie Europa & Internationaal, dat in de toekomst op een andere wijze zal worden ingevuld.
Een nadere toelichting hierop vindt u in de volgende paragraaf.
In de bijlage “Profielschetsen vacatures bestuurlijke organisatie VNG” bij deze ledenbrief vindt u
de algemene profielschets en de afzonderlijke profielschetsen voor de verschillende vacatures.
Deze profielschetsen moeten leiden tot evenwichtig samengestelde commissies die toegerust zijn
op de voor gemeenten belangrijke thema’s in de komende periode.
De nieuwe invulling van het vicevoorzitterschap van de commissie Europa & Internationaal
De statuten van de Raad der Europese Gemeenten en Regio’s (CEMR) zijn aangepast en dit
heeft gevolgen voor de selectie van de VNG-leden voor CEMR. De statuten van CEMR bevatten
nu een gendereis wat betekent dat in de driekoppige Nederlandse delegatie naar CEMR in de
toekomst minimaal één vrouw moet zitten. De huidige delegatie bestaat uit Jan van Zanen
(voorzitter VNG), Hubert Bruls (vicevoorzitter van de VNG) en Cor Lamers (voorzitter van de
Nederlandse delegatie naar het Comité van de Regio’s). VNG-vicevoorzitter Hubert Bruls heeft
daarop gezegd bereid te zijn afstand te doen van het vicevoorzitterschap van de commissie
Europa & Internationaal.
Het VNG-bestuur heeft vervolgens gekozen voor een nieuwe invulling van vicevoorzitterschap van
de commissie op basis van de volgende uitgangspunten:
- Het voorzitterschap van de commissie blijft gekoppeld aan het voorzitterschap van de
VNG. De vertegenwoordigende Europese en internationale rol van VNG-voorzitter Jan
van Zanen blijft daarmee ongewijzigd
- Het vicevoorzitterschap van de VNG en het vicevoorzitterschap van de commissie Europa
& Internationaal worden losgekoppeld
- De nieuwe vicevoorzitter van de commissie wordt buiten het bestuur geworven en
geselecteerd
- De vicevoorzitter maakt deel uit van het VNG-bestuur (net als de voorzitters van andere
vaste beleidscommissies)
- Passie en interesse voor Europese en internationale onderwerpen, evenals een ruime
dossier- en proceskennis, worden de basiscriteria bij de werving en selectie van de
vicevoorzitter van de commissie Europa & Internationaal
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-

Gezien de genderbalans in de Commissie Europa en International alsmede de gendereis
van CEMR zal een vrouwelijke kandidaat worden gezocht

Deze nieuwe invulling vergt een wijziging van het Reglement van de commissie Europa &
Internationaal en een beperkte wijziging van de VNG Statuten. Het VNG-bestuur besluit over de
wijziging van het Reglement. De statutenwijziging zal op 8 juni a.s. in de ALV aan de leden worden
voorgelegd.

3. Rol van de adviescommissie governance
Opdracht adviescommissie governance
De adviescommissie heeft de belangrijke opdracht om binnen de bestuurlijke organisatie van de
VNG zorg te dragen voor een kwalitatief goede en representatieve samenstelling van bestuur,
vaste beleidscommissies en CvA. Conform de aanbevelingen van de commissie Governance
richt de adviescommissie zich daarbij nadrukkelijk op de kwaliteit van kandidaten, waarbij de
bestuurlijke organisatie herkenbaar moet blijven voor de achterban. Daartoe houdt de
adviescommissie rekening met de criteria: partijpolitieke achtergrond, gemeentegrootte, doelgroep
(burgemeester, wethouder, raadslid, secretaris, griffier) en geslacht.
De doelgroepen van de VNG (burgemeester, wethouder, secretaris, griffier en raadslid) zijn
conform de statutaire bepalingen vertegenwoordigd in de adviescommissie. Daarbij is rekening
gehouden met de verdeling over het land.
Samenstelling adviescommissie
De adviescommissie bestaat uit:
Peter Noordanus (burgemeester Tilburg), voorzitter
Sjaak van der Tak (burgemeester Westland)
Ans Hartnagel (wethouder Capelle a/d IJssel)
Ben Verweij (secretaris De Marne)
Menno Huisman (griffier Den Helder)
Linda Hes (raadslid Castricum)
Jantine Kriens (voorzitter directieraad VNG).
Werkwijze adviescommissie
De adviescommissie governance hanteert de volgende werkwijze gedurende het selectieproces:
1. Selectie op basis van ingediende motivatie, CV’s en andere ondersteunende stukken
2. Inwinnen van referenties (optioneel)
3. Voeren van gesprekken (optioneel)
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4. Kandidaatstellingsprocedure en tijdpad richting ALV 8 juni 2016
Kandidaatstelling
Aanmelding kandidaten
Alle burgemeesters, wethouders, raadsleden, secretarissen en griffiers kunnen zich kandidaat
stellen voor de vacatures in het bestuur en de vaste beleidscommissies. In de profielschetsen
staan de vereisten per vacature vermeld. Op de kandidatensite https://governance.vng.nl/ kunnen
zij zich registreren en hun belangstelling voor een of meer vacatures aangeven. Kandidaten
moeten zich vóór de gestelde deadline van 5 april a.s., 12.00 uur, hebben aangemeld.
Aanbevelingen provinciale afdelingen en andere netwerken
In deze kandidaatstellingsprocedure zullen in ieder geval de volgende netwerken worden
uitgenodigd om aanbevelingen te doen:
provinciale afdelingen
netwerken van gemeenten: G4, G32, PMG en P10
verenigingen van doelgroepen: Raadslid.Nu, Nederlands Genootschap van
Burgemeesters, Wethoudersvereniging, Vereniging van Gemeentesecretarissen
en Vereniging van Griffiers.

Privacy van gegevens kandidaten:
Ten behoeve van hun aanbeveling ontvangen de provinciale afdelingen en
andere gremia van het VNG-bureau de namen van de kandidaten uit hun specifieke
achterban en de vacatures waarop deze kandidaten hebben gesolliciteerd
De persoonlijke motivatie van kandidaten en andere ingediende bijlagen worden
niet verstrekt. Vanzelfsprekend kunnen kandidaten er zelf voor kiezen om hun
motivatie onder de aandacht te brengen van provinciale afdelingen of andere gremia.
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Tijdpad kandidaatstellingsprocedure
Dit tijdpad is gebaseerd op de bepalingen in de Statuten van de VNG.
16 maart 2015
(woensdag)

Openstelling vacatures

5 april (dinsdag)

Uiterste termijn voor aanmelding kandidaten om 12.00 uur
Hierna vinden de volgende activiteiten plaats:
provinciale afdelingen en andere gremia stellen, aan de
hand van een overzicht van de kandidaten uit hun specifieke
achterban, hun voordracht aan de adviescommissie op
de adviescommissie stelt op 28 april haar voordracht vast
het bestuur wordt geïnformeerd over de voordracht van de
adviescommissie en legt de voordracht voor aan de leden

7 april
(donderdag)

Informeren van de provinciale afdelingen en andere gremia over de

21 april
(donderdag)

Deadline aanleveren voordrachten provinciale afdelingen

28 april
(woensdag)

Vergadering adviescommissie governance

Uiterlijk 4 mei
(woensdag)

Bekendmaking kandidaten en openen mogelijkheid tegenkandidaatstelling

18 mei
(woensdag)

Uiterste termijn aanmelding tegenkandidaten

25 mei
(woensdag)

Bekendmaking eventuele tegenkandidaten

8 juni
(woensdag)

Besluitvorming over invulling vacatures in de ALV

onderwerp

kandidaten uit hun achterban
De provinciale afdelingen en andere gremia leveren hun voordracht
(aanbeveling) voor kandidaten uit hun achterban aan bij de adviescommissie
De adviescommissie stelt, mede op basis van de voordrachten van de
provinciale afdelingen en andere gremia, haar enkelvoudige voordracht vast
voor de ALV
Het bestuur maakt de kandidaten op de enkelvoudige voordracht van de
adviescommissie aan de leden bekend.
NB) Tegenkandidaten kunnen alleen worden gesteld door de eigen
gemeente en de kandidatuur moet worden ondersteund door minimaal tien
andere gemeenten
Het bestuur maakt eventuele tegenkandidaten bekend aan de leden
De leden spreken zich in een gewogen stemming uit over kandidaten op de
enkelvoudige voordracht van de adviescommissie en eventuele
tegenkandidaten
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5. Frequently Asked Questions
Vragen:

Antwoorden:

Voor welke datum moet ik mij
aanmelden?

Uiterlijk 5 april 2016, 12.00 uur

Hoe moet ik mij opnieuw aanmelden?
NB) voor kandidaten die zich in de

Op de website https://governance.vng.nl/ kunt u inloggen met
uw gebruikersnaam en wachtwoord. De gegevens in uw profiel
zijn bewaard. U kunt aangeven naar welke vacatures uw
belangstelling uitgaat en indien u dat wenst uw profiel
bijwerken.

vorige vacatureronde reeds hebben
aangemeld

NB) Alle kandidaten uit de vorige vacatureronde hebben per email een attendering op de nieuwe vacatures gekregen, waarin
hun gebruikersnaam is vermeld. Mochten zij hun wachtwoord
zijn vergeten dan kunnen zij via de optie “wachtwoord
vergeten” een nieuw wachtwoord kiezen.
Hoe moet ik mij aanmelden?
NB) voor nieuwe kandidaten

Op de website https://governance.vng.nl/ kunt u zich
registreren als kandidaat en aangeven naar welke vacatures
uw belangstelling uitgaat.

Wat wordt er van mij verwacht in
bestuur of commissie?

Zie algemene en specifieke profielschetsen (bijlage ledenbrief)

Moet mijn gemeente mijn kandidatuur
ondersteunen?

Nee, u bent kandidaat op persoonlijke titel

Wie bepaalt of ik in bestuur of
commissie kom?

De adviescommissie governance stelt een enkelvoudige
voordracht vast op basis van o.a.
adviezen van provinciale afdelingen &
netwerken
attendence & functioneren van huidige/recente
leden van bestuur en commissies.
Kwaliteit van kandidaten staat voorop. Daarnaast wordt
rekening gehouden met representativiteit (provincie,
gemeentegrootte, politieke kleur, geslacht, functie)
Formele besluitvorming vindt plaats in de ALV van 8 juni a.s.
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Wanneer hoor ik of in bestuur of
commissie kom?

De adviescommissie governance stelt op 28 april a.s. haar
enkelvoudige voordracht aan de leden vast. Hierna ontvangt u
persoonlijk per e-mail bericht of u bent voorgedragen voor een
van de vacatures.
In de ALV van 8 juni a.s. vindt in een gewogen stemming
besluitvorming plaats over kandidaten op de voordracht van de
adviescommissie en eventuele tegenkandidaten. Na de
stemming is bekend of u bent gekozen.

Meer informatie
De actuele versies van de Statuten en het Huishoudelijk reglement van de VNG, alsmede het Reglement
van de commissie Europa & Internationaal en het Reglement van het College voor Arbeidszaken zijn te
vinden op vng.nl. U kunt desgewenst ook contact opnemen met het Informatiecentrum van de VNG via
tel. 070-3738393 of e-mail: informatiecentrum@vng.nl.

Uitnodiging aan belangstellenden
Alle burgemeesters, wethouders, secretarissen, griffiers en raadsleden worden van harte
uitgenodigd om zich kandidaat te stellen voor een of meerdere vacatures in bestuur en
commissies. In de profielschets treft u uitvoerige informatie aan over hetgeen van u wordt
gevraagd en met welk tijdsbeslag u rekening moet houden.

Aanmelding kandidaten
- U kunt zich kandidaat stellen voor de vacatures in bestuur en aantal vaste
beleidscommissies tot uiterlijk dinsdag 5 april 2016 vóór 12.00 uur
-

Op de kandidaten website https://governance.vng.nl/ kunt u zich registreren als kandidaat
en aangeven naar welke vacatures uw belangstelling uitgaat.

Hoogachtend,
Vereniging van Nederlandse Gemeenten,

mr J.H.C. van Zanen
voorzitter
Deze ledenbrief staat ook op www.vng.nl onder brieven.
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