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Samenvatting

Het VNG bestuur heeft op 16 februari jl. Annemiek Jetten, burgemeester Vlaardingen, en
Jon Hermans-Vloedbeld, burgemeester Oud Beijerland, benoemd als lid van de commissie
Europa & Internationaal. Daarnaast heeft het bestuur Simon Fortuijn, wethouder Lansingerland,
benoemd tot lid van de adviescommissie Governance.
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Geacht college en gemeenteraad,
Het VNG bestuur heeft op 16 februari jl. Annemiek Jetten, burgemeester Vlaardingen, en
Jon Hermans-Vloedbeld, burgemeester Oud Beijerland, benoemd als lid van de commissie
Europa & Internationaal. Daarnaast heeft het bestuur Simon Fortuijn, wethouder Lansingerland,
benoemd tot lid van de adviescommissie Governance.
Invulling vacatures commissie Europa & Internationaal
In de commissie waren twee vacatures ontstaan: een vacature in de delegatie naar het Comité
van de Regio’s (CvdR) en een vacature in de delegatie naar het Congres van Lokale en
Regionale overheden van de Raad van Europa (Congres). Voor de vacatures in de delegatie naar
het CvdR gelden aparte EU criteria. De VNG organiseert uitsluitend de werving en selectie van
deze leden. De benoeming van de leden naar het CvdR en het Congres vindt plaats door de
Raad van Ministers van de Europese Unie en door de Raad van Ministers van de raad van
Europa. Conform het Reglement van de commissie E&I benoemt het VNG bestuur de leden van
de commissie E&I op voordracht van de adviescommissie Governance.
In totaal hebben zich dertien kandidaten aangemeld voor de twee vacatures, waarvan de
meesten goed pasten in het gevraagde profiel en over een ruim netwerk en voldoende
bestuurlijke ervaring beschikten. Hierna geven wij de overwegingen van de adviescommissie
Governance voor de selectie van de twee voorgedragen kandidaten.
Vacature CvdR
Na het komende vertrek van Ingrid van Engelshoven, wethouder Den Haag, maakt nog slechts
één vrouw deel uit van de delegatie. Voor deze vacature ging daarom de voorkeur uit naar een
vrouwelijke kandidaat. Annemiek Jetten heeft zeer recente en relevante ervaring in Europa en
beschikt over belangrijke Europese netwerken. Zij heeft de afgelopen twee jaar een prominente

positie in het CvdR ingenomen en heeft belangrijke contacten binnen haar politieke fractie. Ook
heeft zij de afgelopen periode uitstekend gefunctioneerd binnen de Nederlandse delegatie. Gelet
hierop heeft de adviescommissie haar voorgedragen voor deze vacature.
Vacature Congres
Ook voor deze vacature ging de voorkeur uit naar een vrouwelijke kandidaat. Het Congres van
Lokale en Regionale Overheden hanteert namelijk het criteria dat ten minste 30% van de
nationale delegatie uit vrouwen bestaat. Jon Hermans-Vloedbeld is tot 2014 lid geweest van de
delegaties naar het Congres en het CvdR en heeft daardoor veel ervaring met de Europese
organisaties en kennis van de belangrijke thema’s die spelen binnen de Raad van Europa zoals
mensenrechten op lokaal niveau. Als burgemeester van Oud-Beijerenland is ze bezig met het
vernieuwen van de lokale democratie, een erg actueel thema binnen het Congres. Op basis
hiervan heeft de adviescommissie Governance haar voorgedragen voor deze vacature.
Invulling vacature adviescommissie Governance
In de adviescommissie Governance, die belast is met de selectie van kandidaten voor bestuur en
commissies, was een vacature ontstaan door het vertrek van Ans Hartnagel, wethouder Capelle
a/d IJssel en vertegenwoordiger van een lokale partij. Na haar vertrek waren de doelgroepen
wethouders en vertegenwoordigers van lokale partijen niet langer vertegenwoordigd. De voorkeur
ging daarom uit naar een wethouder van een lokale partij. In totaal waren er zes kandidaten voor
deze vacature.
Vanuit de Scoutingscommissie lokale partijen (voorzitter Marco Pastors) is de kandidatuur
ondersteund van Simon Fortuijn, wethouder Lansingerland. Gelet op het belang van een breed
draagvlak binnen de achterban van lokale partijen en een goede relatie tussen onze vereniging
en de lokale partijen heeft het VNG bestuur, op voordracht van de Algemene Directie, Simon
Fortuijn benoemd tot lid van de adviescommissie Governance.

Hoogachtend,
Vereniging van Nederlandse Gemeenten

J. Kriens
Algemeen Directeur
Deze ledenbrief staat ook op www.vng.nl onder brieven
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