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Samenvatting
De adviescommissie Governance heeft op 25 april jl. kandidaten voorgedragen voor in totaal
21 vacatures in VNG-bestuur en -commissies.
Conform de VNG-Statuten en het Reglement voor de commissie Europa & Internationaal:
-

Benoemt het bestuur de voorgedragen dertien kandidaten voor de commissie Europa &

-

Internationaal tot commissielid
Legt het bestuur een voorstel tot herbenoeming van voorzitter Jan van Zanen voor aan
de ALV van 5 juni a.s.

-

Legt het bestuur een voorstel voor de benoeming van de overige zeven kandidaten voor
bestuur en commissies voor aan de ALV van 5 juni a.s.

-

Benoemt het bestuur zes van deze zeven kandidaten tot waarnemend lid tot 5 juni a.s.

In deze ledenbrief ontvangt u een toelichting op de voordracht van de adviescommissie en de
benoemingen en voorstellen aan de ALV van het bestuur.
Daarbij wordt de mogelijkheid tot het stellen van tegenkandidaten geopend voor de kandidaten die
door de adviescommissie zijn voorgedragen in de huidige vacatureronde én in de eerdere extra
vacatureronde in verband met de raadsverkiezingen van 21 november 2018. Tegenkandidaten
kunnen worden gesteld tot uiterlijk 15 mei a.s. Op grond van het Reglement van de commissie
Europa & Internationaal kunnen voor de vacatures in deze commissie geen tegenkandidaten
worden gesteld.
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Geacht college en gemeenteraad,
De adviescommissie Governance heeft op 25 april jl. kandidaten voorgedragen voor in totaal
21 vacatures in VNG bestuur en commissies. In deze ledenbrief ontvangt u een toelichting op de
voordracht van de adviescommissie, de benoemingen door het bestuur en de procedure richting de
ALV van 5 juni a.s. Daarbij wordt de mogelijkheid tot het stellen van tegenkandidaten geopend voor
de kandidaten die door de adviescommissie zijn voorgedragen in de huidige vacatureronde én in de
eerdere extra vacatureronde in verband met de raadsverkiezingen van 21 november 2018.

Voordracht adviescommissie Governance van 25 april 2019
De volgende personen zijn door de adviescommissie voorgedragen:
Lidmaatschap bestuur/commissie:

Voordracht adviescommissie:

VNG bestuur

Jan van Zanen, burgemeester Utrecht
(voorzitter)
Ina Adema, burgemeester Lelystad (lid)

College van Dienstverleningszaken

Ewout Suithoff, wethouder Zeewolde

Financiën

Arjan van Gils, wethouder Rotterdam

Participatie, Schuldhulpverlening & Integratie

Jerzy Soetekauw, wethouder Almere
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Zorg, Jeugd & Onderwijs

Nadya Aboyaakoub, wethouder Nijkerk

Ruimte, Wonen & Mobiliteit

Harmannus Blok, wethouder Het Hogeland

College voor Arbeidszaken

Jan van Dellen, wethouder Arnhem

Europa & Internationaal
Internationale delegatie:

Europese/internationale portefeuille:

Jeroen Diepenmaat, wethouder Enschede
Hans Janssen, burgemeester Oisterwijk

Mondiale duurzame stedelijke agenda
Toegevoegd tijdelijk lid internationale
delegatie voor de periode van één jaar (*)

Delegatie Comité van de Regio's:
René de Heer, wethouder Zwolle (lid)

Europees cohesiebeleid/ Stedelijk beleid

Robert van Asten, wethouder Den Haag (plv. lid)

Europees cohesiebeleid/Stedelijk beleid en
mobiliteit

Ellen Nauta-Van Moorsel, burgemeester Hof van

Europees plattelandsontwikkeling

Twente (lid)
Marjon Hoon-Veelenturf, burgemeester Baarle-

Grensoverschrijdende samenwerking

Nassau (lid)
Marieke Schouten, wethouder Nieuwegein (lid)
Ben van Assche, wethouder Terneuzen (plv. lid)

Europees klimaat, energie en milieubeleid
Europees klimaat, energie en milieubeleid

Ufuk Kahya, wethouder 's-Hertogenbosch (lid)

Informatiesamenlevi ng

Guido Rink, wethouder Emmen (plv. lid)
Rob Jonkman, wethouder te Opsterland (lid)

Informatiesamenlevi ng
Interne markt

Ahmed Aboutaleb, burgemeester Rotterdam (plv. lid)

Interne markt

Marcelle Hendrickx, wethouder Tilburg (plv. lid)

Europees ontwikkelingsbeleid

(*) dit stelt hem in staat om de lopende VNG lobby in Platforma (een Europese coalitie gericht op
duurzame ontwikkeling) af te ronden.
Toelichting op overwegingen en werkwijze adviescommissie
Voor in totaal 21 vacatures in het bestuur en een aantal commissies hebben zich circa 90
burgemeesters, wethouders, secretarissen, griffiers en raadsleden kandidaat gesteld. Uit deze
kandidaten heeft de adviescommissie een keuze moeten maken.
Voor het overgrote deel van de vacatures waren er meerdere uitstekend gekwalificeerde
kandidaten. Om te komen tot een kwalitatief goede en representatieve samenstelling van bestuur
en commissies heeft de adviescommissie zich naast de persoonlijke motivatie van kandidaten sterk
gebaseerd op de aanbevelingen van diverse netwerken uit de gemeentelijke achterban en de
adviezen vanuit het VNG bureau. Met het oog op een herkenbare samenstelling voor de achterban
heeft de adviescommissie zich bovendien gericht op de criteria: geslacht, partijpolitieke
samenstelling, functiegroep, gemeentegrootte, provincie en diversiteit. Ook heeft de
adviescommissie het uitgangspunt gehanteerd dat kandidaten maximaal twee termijnen zitting
kunnen hebben in de commissie.
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Bij de voordracht voor de invulling van de vacatures in de commissie Europa & Internationaal heeft
de adviescommissie rekening gehouden met aanvullende Europese/internationale vereisten op de
criteria geslacht, regio en politieke partij.

Benoemingen en voorstellen aan ALV van het bestuur
Conform de VNG Statuten en het Reglement voor de commissie Europa & Internationaal:
-

Benoemt het bestuur de elf kandidaten voor de delegatie naar het Comité van de Regio's in

-

de commissie Europa & Internationaal tot commissielid vanaf januari 2020
Benoemt het bestuur de twee kandidaten voor de internationale delegatie in de commissie
Europa & Internationaal tot commissielid voor de periode van vier jaar respectievelijk 1 jaar

-

Legt het bestuur een voorstel tot herbenoeming van voorzitter Jan van Zanen voor aan
de ALV van 5 juni a.s.

-

Legt het bestuur een voorstel voor de benoeming van de overige zeven kandidaten voor

-

bestuur en commissies voor aan de ALV van 5 juni a.s.
Benoemt het bestuur zes van deze zeven kandidaten tot waarnemend lid tot 5 juni a.s.

Voor zes vacatures kan het bestuur reeds nu waarnemers benoemen omdat:
-

Bestuurslid Ferd Crone heeft aangegeven eerder zijn bestuurslidmaatschap te willen
beëindigen. De verbinding met de G40 is in de komende periode geborgd met de
benoeming van Ina Adema, plv. voorzitter G40

-

Een vacature niet eerder kon worden ingevuld (vacature CvA voor vertegenwoordiger

-

100.000+ gemeente)
Een vacature in het College van Dienstverleningszaken is bedoeld voor de uitbreiding van
het College

-

In drie gevallen het vertrekkende commissielid niet meer in het lokaal bestuur actief is en
daarmee het commissielidmaatschap heeft verloren.

Voor de vacature in de commissie Ruimte, Wonen & Mobiliteit wordt geen waarnemer benoemd.
Deze vacature is ontstaan door de verandering van functie van commissielid Patricia HoytinkRoubos. Zij blijft als burgemeester van Overbetuwe wel in het lokaal bestuur actief en kan daardoor
als commissielid aanblijven tot in de ALV van 5 juni a.s. een opvolger wordt benoemd.

Openstelling mogelijkheid tot stellen tegenkandidaten
Met deze ledenbrief wordt de mogelijkheid geopend tot het stellen van tegenkandidaten voor de
kandidaten die door de adviescommissie zijn voorgedragen in de huidige vacatureronde én in de
eerdere extra vacatureronde in verband met de raadsverkiezingen van 21 november 2018.
Tegenkandidaten kunnen worden gesteld tot uiterliik 15 mei a.s, Op grond van het Reglement van
de commissie Europa & Internationaal benoemt het bestuur de leden van deze commissie. Voor de
vacatures in deze commissie kunnen geen tegenkandidaten worden gesteld.
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De door de adviescommissie voorgedragen kandidaten in de huidige vacatureronde zijn eerder in
deze ledenbrief vermeld. In de eerdere extra vacatureronde in verband met de raadsverkiezingen
van 21 november 2018 zijn de volgende kandidaten voorgedragen, waarvoor nu tegenkandidaten
kunnen worden gesteld.
Lidmaatschap» bestuur/commissie:

Voordracht adviescommissie:

VNG bestuur

Annalies Usmany, wethouder Appingedam
Wieke Paulusma, raadslid Groningen

Bestuur & Veiligheid

Peter Oskam, burgemeester Capelle a/d IJssel
Annette Bronsvoort, burgemeester Oost-Gelre

Informatiesamenlevi ng

Renske Helmer-Englebert, wethouder Nijmegen

College van Dienstverleningszaken

Peter Teesink, secretaris Amsterdam

Financiën

Bert Nederveen, wethouder Westerkwartier

Participatie, Schuldhulpverlening en

Carine Bloemhoff, wethouder Groningen

Integratie

Erik de Vries, wethouder Helmond

Zorg, Jeugd en Onderwijs

Mattias Gijsbertsen, wethouder Groningen
Sjoerd Feitsma, wethouder Leeuwarden
Otwin van Dijk, burgemeester Oude IJsselstreek

Ruimte, Wonen & Mobiliteit

Harriet Tīemens, wethouder Nijmegen
Laura Broekhujzen, wethouder Oldambt

Economie, Klimaat, Energie & Milieu

Paul de Rook, wethouder Groningen
Laurens de Graaf, burgemeester Lopik

Raadsleden & Griffiers

Julie Bruinincx, raadslid Leeuwarden

College voor Arbeidszaken

Jan Iedema, wethouder Zoetermeer
Jan Kuiper, wethouder Nieuwegein
Hans Vroomen, burgemeester Ommen
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De procedure voor tegenkandidaatstelling luidt als volgt:
-

Tot uiterlijk drie weken voor de ALV ^ 15 mei 2019) kunnen per vacature andere
kandidaten worden gesteld. Deze kandidaatstelling kan slechts geschieden door het lid van
de Vereniging waarvan de kandidaat lid is van een bestuursorgaan, de secretaris of de
griffier is en dient mede ondersteund te worden door tien andere leden van de Vereniging
(NB: onder leden van de Vereniging wordt conform de Statuten verstaan: de gemeenten en
de gewesten)

-

het bestuur brengt uiterlijk twee weken voorafgaand aan de ALV ^ 22 mei 2019) de namen
van alle kandidaten en tegenkandidaten ter kennis van de leden. Uit deze kandidaten kiest
de ALV op 5 juni a.s. de leden voor het bestuur en de vaste beleidscommissies.

Met vriendelijke groet,
Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Algemeen directeur
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