Lid Commissie Participatie,
Schuldhulpverlening en Integratie

Mariska ten Heuw, wethouder Hengelo (Overijssel)
Theo Dijkstra, secretaris Assen

Lid Commissie Informatiesamenleving

Peter Snijders, burgemeester Zwolle

Lid College voor Arbeidszaken

Liesbeth ten Have-Schoonhoven, raadslid Elburg

Lid College van Dienstverleningszaken

Martin van Vliet, secretaris Vlissingen

Toelichting op overwegingen en werkwijze adviescommissie
Algemene toelichting
Voor in totaal 13 vacatures in het bestuur en een aantal commissies hebben zich circa 80
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.

Openstelling mogelijkheid tot stellen tegenkandidaten
De procedure voor tegenkandidaatstelling luidt als volgt:
Tot uiterlijk drie weken voor de Buitengewone ALV (= 8 november 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
Het VNG bestuur brengt uiterlijk twee weken voorafgaand aan de ALV (= 15 november
2019) de namen van alle kandidaten en tegenkandidaten ter kennis van de leden. Uit deze
kandidaten kiest de Buitengewone ALV op 29 november a.s. de leden voor het bestuur en
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