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Openstelling vacatures VNG-bestuur en -commissies

Samenvatting
De VNG zoekt kandidaten voor in totaal 23 vacatures in het bestuur, negen commissies en twee
colleges. We nodigen alle burgemeesters, wethouders, secretarissen, griffiers en raadsleden van
harte uit om zich kandidaat te stellen voor een of meerdere vacatures!
Het gaat in deze vacatureronde om vacatures die zijn ontstaan sinds de benoeming van bestuursen commissieleden in de Buitengewone ALV van 30 november 2018 en om vacatures die eerder
zijn vrijgehouden in verband met de raadsverkiezingen voor herindelende gemeenten in november
2018. Vanwege de herindeling van een groot deel van de gemeenten in de provincie Groningen is
er daarbij voor gekozen om lokale bestuurders uit de herindelende gemeenten en uit alle andere
Groningse gemeenten nog niet mee te nemen in de vacatureronde in het voorjaar van 2018.
Gelet op het uitgangspunt dat iedere provincie in het bestuur en alle commissies is
vertegenwoordigd streven wij ernaar in het bestuur en in iedere commissie minimaal één
bestuurder uit de provincie Groningen worden opgenomen.

Aanmelding kandidaten:
U kunt zich kandidaat stellen voor de vacatures in bestuur, commissies en colleges tot
uiterlijk donderdag 7 februari 2019 vóór 12.00 uur
Op de website https://qovernance.vnQ.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 in totaal 23 vacatures in het bestuur, negen commissies en twee
colleges. We nodigen alle burgemeesters, wethouders, secretarissen, griffiers en raadsleden van
harte uit om zich kandidaat te stellen voor een of meerdere vacatures.
Het gaat in deze vacatureronde om vacatures die zijn ontstaan sinds de benoeming van bestuursen commissieleden in de Buitengewone ALV van 30 november 2018 en om vacatures die eerder
zijn vrijgehouden in verband met de raadsverkiezingen voor herindelende gemeenten in november
2018. Vanwege de herindeling van een groot deel van de gemeenten in de provincie Groningen is
er daarbij voor gekozen om lokale bestuurders uit de herindelende gemeenten en uit alle andere
Groningse gemeenten nog niet mee te nemen in de vacatureronde in het voorjaar van 2018.
Gelet op het uitgangspunt dat iedere provincie in het bestuur en alle commissies is
vertegenwoordigd streven wij ernaar in het bestuur en in iedere commissie minimaal één
bestuurder uit de provincie Groningen worden opgenomen.
Per vacature in bestuur, commissies en colleges wordt in een korte profielschets aangegeven welke
kandidaten in het bijzonder worden uitgenodigd om zich voor de betreffende vacature kandidaat te
stellen. De selectie van kandidaten vindt plaats door de adviescommissie governance (voorzitter
Paul Depla), die in haar vergadering van 7 maart a.s. per vacature één kandidaat selecteert. De
kandidaten op deze enkelvoudige voordracht van de adviescommissie worden daarna door het
VNG-bestuur aangewezen als waarnemende leden van bestuur, commissies en colleges.
Voorafgaand aan de ALV van 5 juni a.s. is er de mogelijkheid tot het stellen van tegenkandidaten.
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In de ALV spreken de leden zich vervolgens uit over de kandidaten op de voordracht van de
adviescommissie en eventuele tegenkandidaten.

Aanmelding kandidaten:
U kunt zich kandidaat stellen voor de vacatures in bestuur, vaste beleidscommissies en
colleges tot uiterlijk donderdag 7 februari 2019 vóór 12.00 uur.
Op de website https://qovernance.vnq.nl/ kunt u zich registreren als kandidaat en
aangeven naar welke vacatures uw belangstelling uitgaat.
NB: Als u zich aanmeldt, wordt uw kandidatuur bekend gemaakt aan de betreffende provinciale
afdeling van de VNG, de vereniging van uw doelgroep (burgemeester, wethouder, secretaris,
griffier, raadslid) en het betreffende gemeentelijk netwerk (G4, G40, Platform Middelgrote
Gemeenten en P10). Deze partijen hebben het recht om aanbevelingen uit hun specifieke
achterban te doen. Uw persoonlijke motivatie, curriculum vitae en andere persoonlijke informatie
wordt niet gedeeld met deze partijen. U kunt er zelf voor kiezen om deze informatie met hen te
delen.

Inhoudsopgave ledenbrief
Deze ledenbrief is als volgt ingedeeld:
1.

Uitgangspunten bestuurlijke organisatie en kandidaatstellingsprocedure

2.

Vacatures in bestuur, commissies en colleges

3.

Profielschetsen per vacature in bestuur, commissies en colleges

4.

Tijdpad kandidaatstellingsprocedure

5.

Frequently asked questions (FAQ-s).

1. Uitgangspunten kandidaatstellingsprocedure en bestuurlijke organisatie
Algemene uitgangspunten kandidaatstellingsprocedure
De belangrijkste uitgangspunten zijn:
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
Op basis van profielschetsen per vacature worden de leden voor bestuur, commissies en
colleges geworven
Naast de provinciale afdelingen worden ook andere gremia gevraagd om aanbevelingen te
doen voor kandidaten uit hun specifieke achterban, waaronder zowel de netwerken G4,
G40, Platform Middelgrote Gemeenten (PMG) en P10, als de verenigingen van
doelgroepen: het Nederlands Genootschap van Burgemeesters, de Wethoudersvereniging,
de Vereniging van Gemeentesecretarissen, de Vereniging van Griffiers en de Nederlandse
Vereniging voor Raadsleden.
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Vertegenwoordiging bestuurders lokale partijen
Na de raadsverkiezingen van 2014 is het aandeel van vertegenwoordigers van lokale partijen in
VNG bestuur en commissies verdubbeld van 10% naar 20%. Na de raadsverkiezingen van 2018 is
dit aandeel verder gestegen naar 25%. In beide vacaturerondes heeft een scoutingscommissie
lokale partijen, op verzoek van de VNG, een belangrijke rol gespeeld in het enthousiasmeren van
vertegenwoordigers van lokale partijen om zich kandidaat te stellen.
Werkwijze bestuur, commissies en colleges
Bij de openstelling van vacatures na de raadsverkiezingen van maart 2018 zijn in profielschetsen
voor bestuur, commissies en colleges de belangrijkste thema's voor de komende periode
beschreven. Op basis daarvan zijn de leden hiervoor geworven. Het bestuur, commissies en
colleges bepalen zelf de verdeling van de verantwoordelijkheden en taken over de leden in de
nieuwe samenstelling. Van de leden wordt verwacht dat zij, alleen of met andere commissieleden,
bereid zijn op hun thema als trekker en ambassadeur op te treden. Daarbij gaat het enerzijds om de
inzet richting de eigen commissie, het commissienetwerk, het bestuur en de gemeentelijke
achterban en anderzijds om de inzet richting kabinet, parlement en andere stakeholders.
Introductie van expertiseteams
Op basis van de aanbevelingen van Deelman zal in de nieuwe bestuursperiode worden gewerkt
met “expertiseteams". Wanneer behoefte is aan nadere advisering op een actueel thema kan een
tijdelijk expertiseteam worden ingesteld met een specifieke opdracht. Expertiseteams kunnen
worden ingesteld op initiatief van VNG bestuur en commissies of op initiatief van de Algemene
directie. Van deze expertiseteams kunnen naast vertegenwoordigers uit het lokaal bestuur ook
andere deskundigen/stakeholders deel uitmaken.

2. Vacatures in bestuur, vaste beleidscommissies en colleges
Vacatures
De volgende vacatures worden opengesteld:
Bestuur/commissie/college:

Aantal vacatures:

Bestuur
Commissie Bestuur & Veiligheid

2

Commissie Informatiesamenleving

1

Commissie Financiën
Commissie Economie, Klimaat, Energie & Milieu

2

Commissie Ruimte, Wonen & Mobiliteit

2

Commissie Zorg, Jeugd & Onderwijs
Commissie Participatie, Schuldhulpverlening & Integratie

3

2
1

2

Commissie Raadsleden & Griffiers

1

Commissie Europa en Internationaal

2

College voor Arbeidszaken
College van Dienstverleningszaken

4
1

Totaal

23
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Toelichting op de vacatures
Bijzondere statutaire en reglementaire vereisten:
1) De Statuten bepalen dat in het bestuur minimaal drie burgemeesters, drie wethouders, drie
raadsleden, één secretaris en één griffier zijn vertegenwoordigd.
2)

Het Reglement voor de commissie Europa & Internationaal bepaalt dat de
vertegenwoordigers (burgemeesters, wethouders en raadsleden) van de gemeenten in de
Nederlandse delegaties naar een aantal Europese en Internationale gremia (waaronder
het Comité van de Regio’s, het Congres van Lokale en Regionale Overheden van de Raad
van Europa en de internationale delegatie van de VNG) qualitate qua lid zijn van de
commissie.

3)

In beginsel komen alleen vertegenwoordigers van gemeenten in aanmerking komen, die
binnen het college de portefeuille personeel hebben. Een uitzondering geldt voor de
vacature voor een raadslid in het CvA. Voorts is de zetelverdeling binnen het CvA
gekoppeld aan de gemeentegrootte. In deze vacatureronde zijn er twee vacatures in het
cohort 100.000+ gemeenten en is er één vacature in het cohort van gemeenten met 50100.000 inwoners.

3. Profielschetsen per vacature
Na de raadsverkiezingen 2018: profielschetsen voor bestuur, per commissie en per college
Conform het Huishoudelijk Reglement heeft het bestuur voor de vacatureronde na de
raadsverkiezingen van maart 2018 profielschetsen vastgesteld voor de ontstane vacatures.
In een algemene profielschets voor de gehele bestuurlijke organisatie is daarbij ingegaan op:
een aantal vereisten die gelden voor alle kandidaten
de gevraagde inzet van bestuursleden, commissievoorzitters en commissieleden
het daarmee gemoeide tijdsbeslag.
Voorts zijn voor het bestuur en de individuele commissies en colleges afzonderlijke profielschetsen
vastgesteld waarin wordt ingegaan op:
de belangrijke thema's voor de gemeenten in de periode 2018-2022
de urgentie voor gemeenten van deze thema’s
het aantal commissieleden dat per thema bij benadering nodig is om deze rollen waar
te maken.
Deze algemene profielschets en de afzonderlijke profielschetsen voor het bestuur en per commissie
en per college vindt u in de bijlage “Profielschetsen raadsverkiezingen maart 2018”
Huidige vacatureronde: profielschetsen per vacature
Voor de huidige vacatures bestuur, commissies en colleges wordt per vacature in een korte
profielschets aangegeven welke kandidaten in het bijzonder worden uitgenodigd om zich kandidaat
te stellen. Kandidaten kunnen op basis van deze specifieke profielschetsen een keuze maken
waarvoor zij zich kandideren en kunnen in hun motivatie gericht ingaan op hun relevante netwerk,
ervaring en expertise. De profielschetsen per vacature vindt u in bijlage Profielschetsen per
vacature raadsverkiezingen november 2018.
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4. Kandidaatstellingsprocedure en tijdpad
Aanwijzing waarnemende leden in bestuur, commissies en colleges in maart 2019
Op 7 maart a.s. stelt de adviescommissie Governance haar enkelvoudige voordracht vast voor de
invulling van vacatures in bestuur, commissies en colleges. De kandidaten op deze voordracht
worden daarna door het VNG bestuur aangewezen als waarnemende leden in bestuur, commissies
en colleges.
Kandidaatstelling
Aanmelding kandidaten
Alle burgemeesters, wethouders, raadsleden, secretarissen en griffiers kunnen zich kandidaat
stellen voor het lidmaatschap van bestuur, commissies en colleges. Voor de commissie Europa &
Internationaal, de commissie Raadsleden & Griffiers, het College voor Arbeidszaken en het College
van Dienstverleningszaken gelden aanvullende vereisten die u terugvindt in de betreffende
profielschetsen. Op de website httosi/Zaovernance.vnq.nl/ kunnen belangstellenden zich registreren
en hun voorkeur voor een of meerdere vacatures aangeven. Kandidaten dienen zich vóór de
gestelde deadline van 7 februari a.s., 12.00 uur, te hebben aangemeld.
Vertrouwelijkheid gegevens kandidaten (privacy)
Als u zich aanmeldt, wordt uw kandidatuur bekend gemaakt aan de betreffende provinciale afdeling
van de VNG, de vereniging van uw doelgroep (burgemeester, wethouder, secretaris, griffier,
raadslid) en het betreffende gemeentelijk netwerk (G4, G40, Platform Middelgrote Gemeenten en
P10). Deze partijen hebben het recht om aanbevelingen uit hun specifieke achterban te doen. Uw
persoonlijke motivatie, curriculum vitae en andere persoonlijke informatie wordt niet gedeeld met
deze partijen. U kunt er zelf voor kiezen om deze informatie met hen te delen.
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, G40, PMG en P10
verenigingen van doelgroepen: het Nederlands Genootschap van Burgemeesters, de
Wethoudersvereniging, de Vereniging van Gemeentesecretarissen, de Vereniging van
Griffiers en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.
Rol adviescommissie bij selectie van kandidaten
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,
commissies en colleges. De adviescommissie richt zich daarbij nadrukkelijk op de kwaliteit van
kandidaten, de bestuurlijke organisatie moet daarbij herkenbaar blijven voor de achterban. Daartoe
houdt de adviescommissie rekening met de criteria: partijpolitieke achtergrond, gemeentegrootte,
doelgroep (burgemeester, wethouder, raadslid, secretaris, griffier) en geslacht.
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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 wordt gevormd door:
Paul Depla, voorzitter (burgemeester Breda)
René Verhuist, vicevoorzitter (burgemeester Ede)
Simon Fortuyn (wethouder Lansingerland)
Ida Oostmeijer-Oosting (secretaris Emmen)
Menno Huisman (griffier Den Helder)
Falco Hoekstra (raadslid Heerhugowaard)
Jantine Kriens (Algemeen directeur VNG).
Tijdpad kandidaatstellingsprocedure

10 januari 2019

Openstelling vacatures

(donderdag)
7 februari
(donderdag)

7 maart
(donderdag)

Uiterlijke termijn vooraanmelding kandidaten om 12.00 uur
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
Vergadering adviescommissie
De adviescommissie stelt, mede op basis van de voordrachten van de
provinciale afdelingen en andere gremia, haar enkelvoudige voordracht
vast voor de ALV

11 maart
(maandag)

Aanwijzing waarnemende leden bestuur, commissies en colleges

5 juni
(woensdag)

Formele benoeming leden bestuur en commissies

Het bestuur wijst de kandidaten op de enkelvoudige voordracht van de
adviescommissie aan als waarnemers in bestuur, commissies en
colleges
De kandidaten op de enkelvoudige voordracht van de adviescommissie
en eventuele tegenkandidaten worden aan de leden voorgelegd.

Mogelijkheid tot het stellen van tegenkandidaten
De statutaire procedure voor het stellen van tegenkandidaten wordt gestart voorafgaand aan de
ALV van 5 juni 2019 en ziet er als volgt uit:
de kandidaten op de enkelvoudige voordracht van de adviescommissie worden vijf
weken voorafgaand aan de ALV aan de leden kenbaar gemaakt
tegenkandidaten kunnen worden gesteld tot uiterlijk drie weken voor de ALV
een tegenkandidaat kan alleen worden aangemeld door de gemeente of het gewest,
waarvan de kandidaat lid van een bestuursorgaan, secretaris of griffier is. Voorts dient
de tegenkandidatuur door tien andere leden van de Vereniging te worden gesteund
het overzicht van kandidaten en tegenkandidaten wordt uiterlijk twee weken voor de
ALV aan de leden wordt toegezonden
in de ALV stemmen de leden over de kandidaten en tegenkandidaten.

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

7/9

5. Frequently Asked Questions
Vragen:
Voor welke datum moet ik mij aanmelden?

Antwoorden:
Uiterlijk 7 februari a.s., 12.00 uur

Hoe moet ik mij aanmelden?

Od de website httos://aovernance.vna.nl/ kunt u zich
registreren als kandidaat en aangeven naar welke
vacatures uw belangstelling uitgaat

Wat wordt er van mij verwacht in bestuur,

Zie de algemene en specifieke orofielschetsen

commissie of college?
De collegeonderhandelingen lopen nog, kan

Ja, u geeft bij uw registratie aan dat u zich kandideert

ik mij al aanmelden?

onder voorbehoud
U informeert de adviescommissie wanneer
duidelijkheid bestaat over uw wethouderschap (ook
wanneer u geen wethouder wordt)
Indien de adviescommissie geen bevestiging heeft
ontvangen van uw wethouderschap kan de
adviescommissie u niet kandideren

Moet mijn gemeente mijn kandidatuur

Nee, u bent kandidaat op persoonlijke titel

ondersteunen?
Wie bepaalt of ik in bestuur, commissie of

De adviescommissie Governance stelt een

college kom?

enkelvoudige voordracht vast op basis van o.a.
adviezen van de provinciale afdelingen & andere
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)
Het bestuur wijst waarnemers aan en formele
besluitvorming volgt in de ALV

Wanneer hoor ik of ik in bestuur of

Het bestuur wijst naar verwachting op 11 maart a.s.de

commissie kom?

kandidaten op de enkelvoudige voordracht van de
adviescommissie aan als waarnemers. U ontvangt op
dat moment persoonlijk per e-mail bericht of u bent
benoemd als waarnemend lid van bestuur of
commissie.
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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 de VNG-website. U kunt eventueel ook contact opnemen met het
Informatiecentrum van de VNG via tel. 070-3738393 of e-mail: info@vng.nl.

Uitnodiging aan belangstellenden
Wij nodigen alle burgemeesters, wethouders, secretarissen, griffiers en raadsleden van harte uit om
zich kandidaat te stellen voor een of meerdere vacatures in bestuur, commissies en colleges. In de
profielschets treft u uitvoerige informatie aan over wat van u wordt gevraagd en met welk
tijdsbeslag u rekening moet houden.
Hoogachtend,
Vereniging van Nederlandse Gemeenten,

mr. J.H.C. van Zanen
voorzitter
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Profielschetsen per vacature in VNG bestuur, commissies en colleges
(bijlage bij ledenbrief 10 januari 2018)
Toelichting
In de profielschetsen voor 22 vacatures wordt per vacature:
ingegaan op de inhoudelijke portefeuille en bijbehorende actuele thema’s
aangegeven of specifieke doelgroepen (bijv. vrouwen of vertegenwoordigers kleine
gemeenten) in het bijzonder worden uitgenodigde om zich kandidaat te stellen.
VNG bestuur (2 vacatures)
Gelet op de vereisten in de VNG Statuten dient in een van de vacatures een raadslid te worden
benoemd
Kandidaten die in het bijzonder worden uitgenodigd zich kandidaat te stellen:
o Vrouwen.
Commissie Bestuur & Veiligheid (2 vacatures)
Gelet op de verschillende portefeuilles waarvoor de commissie verantwoordelijk is wordt gezocht naar
een kandidaat met een zwaar juridisch profiel en een kandidaat met een zwaar veiligheidsprofiel.
Zwaar juridisch profiel:
o Deskundigheid op het gebied van de Gemeentewet/Algemene wet bestuursrecht en
het gemeenterecht in algemene zin
o Kennis van de Wet openbaarheid van bestuur en het wetsvoorstel Open Overheid
o Affiniteit met bijzondere wetgeving, zoals de Drank en Horecawet, Wet Markt en
Overheid, aanbestedingswetgeving
o Affiniteit met de modelverordeningen van de VNG en de wijze waarop deze producten
tot stand komen.
Zwaar veiligheidsprofiel:
o Deskundigheid op het gebied van (verantwoordelijkheid voor) integrale veiligheid
o Affiniteit met aantal opgaven zoals zorg en veiligheid, ondermijning en boa's
Commissie Informatiesamenleving (1 vacature)
Portefeuille: publieke waarden en ethische kaders
Thema’s: maatschappelijke opgaven in de informatiesamenleving en agenderen van
waardenvraagstukken (bijv. privacy)
Kandidaten die in het bijzonder worden uitgenodigd zich kandidaat te stellen:
o
o

vrouwen
burgemeesters of wethouders

College van Dienstverleningszaken (1 vacature)
VOLGT
Commissie Financiën (1 vacature)
Kandidaten die in het bijzonder worden uitgenodigd zich kandidaat te stellen:
o

vrouwen

Commissie Economie, Klimaat, Energie & Milieu (2 vacatures)

Portefeuille: economie
Thema’s: inkoop & aanbesteden en smart society
Portefeuille: milieu
Thema’s: het brede gebied van milieu, met o.a. luchtkwaliteit, asbest, externe veiligheid en
geluid. Deze thema's kennen ook raakvlakken met het onderwerp Vergunningen, Toezicht en
Handhaving (VTH) dat onder de commissie RWM valt
Kandidaten die in het bijzonder worden uitgenodigd zich kandidaat te stellen:
o
o

vrouwen
burgemeesters en bestuurders van een gemeente tot 25.000 inwoners

Commissie Ruimte, Wonen & Mobiliteit (2 vacatures)
Portefeuille: vergunningverlening, toezicht en handhaving
Thema’s: stelsel omgevingsdiensten, bouwregelgeving, bouwkwaliteit en leges
Portefeuille: Landbouw en natuur
Commissie Zorg, Jeugd & Onderwijs (3 vacatures)
Portefeuille: cultuur
Portefeuille: VN verdrag
Portefeuille: relatie met patiënten/cliëntenorganisaties.
Commissie Participatie, Schildhulpverlening & Integratie (2 vacatures)
Twee vacatures voor de portefeuille: armoede en schulden
Kandidaten die in het bijzonder worden uitgenodigd zich kandidaat te stellen:
o kandidaten uit een kleine of middelgrote gemeente
Commissie Raadsleden & Griffiers (1 vacature)
-

VOLGT

College voor Arbeidszaken (3 vacatures)
Gelet op de vereiste vertegenwoordiging naar cohort van gemeentegrootte zoeken wij
portefeuillehouders personeel uit:
gemeenten met 100.000+ inwoners (twee vacatures)
gemeenten met 50-100.000 inwoners (een vacature)
Commissie Europa & Internationaal (2 vacatures)
Voor de vacatures in deze commissie zijn er op basis van onder meer het Reglement van de
commissie E&l en aanvullende Europese/internationale regels specifiekere profielschetsen dan voor
andere commissies.
Er zijn twee vacatures in de internationale delegatie van de commissie op de thema's:
Stad en ommeland in Europees en mondiaal perspectief
Innovatie en regionale economische ontwikkeling.
A. Profielschetsen internationale delegatie
De Commissie Europa en Internationaal heeft twee vacatures in de internationale delegatie. Deze
vacatures zijn ontstaan door het vertrek van dhr. Van Keulen en dhr. Berends.

De commissie heeft een eigen werkwijze en reglement binnen de VNG-governance. De commissie
heeft als opdracht om de belangen te behartigen van de Nederlandse Gemeenten in de Europese Unie
(EU), de Raad van Europa en in andere internationale gremia zoals de Verenigde Naties. De leden zijn
werkzaam in vijf delegaties. Meer informatie over de organisatie en werkzaamheden van de commissie
vindt u in deel C van deze bijlage en op de commissiepaqina op de website van de VNG.
Profiel Beleidsterrein - vakinhoud en vereisten
portefeuille
Thema Stad en ommeland in Europees en mondiaal perspectief
Beleidsterreinen: Intearale stedeliike ontwikkelina wereldwiid: VNG
Mondiale
International programma DEALS (governance of inclusive green growth in
Duurzame
Stedelijke Agenda cities); opvolging Habitat III agenda.

/Vantal
eden
1

Global Goal 11: Maak steden en dorpen inclusief, veilig, veerkrachtig en
duurzaam
Vereisten en inzet
•
De Europese en internationale vereisten zoals beschreven in deel B.
• Affiniteit en ervaring met genoemde beleidsterreinen in huidige of
vorige bestuurlijke functies;
•
Deelname aan de vergaderingen van de Commissie Europa en
Internationaal (3-4 keer per jaar);
•
Deelname aan de adviescommissie en andere bijeenkomsten in het
kader van het programma DEALS (3-4 keer per jaar);
• Volgen van ontwikkelingen in het kader van de UN Habitat III
Agenda; en mogelijk deelname aan internationale debatten over
stedelijke ontwikkeling;
• Adviseren over de ontwikkeling van diensten en producten van VNG
International op het terrein integrated urban development;
•
Gezien de inhoud van deze portefeuille, gaat de voorkeur uit naar
een bestuurder uit een grote of middelgrote stad;
• Affiniteit en ervaring met City Deals, proeftuinen of andere
innovatieve bestuursvormen is gewenst.
Meer informatie over het programma DEALS vindt u hier.
Thema Innovatie en regionale economische ontwikkeling
Internationale
Beleidsterreinen: internationale oositionerino van Nederlandse oemeenten in 1
economische ontwikkeling (o.a. via International Strategie Board, Trade NL
aspecten van
en RVO), Strategische reisagenda, internationalisering MKB
lokale
economische
Global Goal 8: Duurzame, inclusieve en bestendige economische groei en
ontwikkeling
volledige en productieve werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen
bevorderen.
Vereisten en inzet
•
De Europese en internationale vereisten zoals beschreven in deel B.
• Affiniteit en ervaring met genoemde beleidsterreinen in huidige of vorige
bestuurlijke functies;
•
Deelname aan de vergaderingen van de Commissie Europa en
Internationaal (3-4 keer per jaar)

•
•
•

bestuurlijke verbinding namens de VNG met de International Strategie
Board en Trade NL;
Verbinding maken met de VNG Commissie Economie, Klimaat, Energie
en Milieu, o.a. op het thema 'Smart Cities’.
Voorzitten van of anderszins bijdragen aan bijeenkomsten voor
gemeenten over economische samenwerking in een internationale
context.

(in aanvulling op de algemene profielschets)
B. De algemene en de Europese en internationale vereisten voor de leden van de
Commissie Europa en Internationaal
De rollen van de commissieleden zijn vakinhoudelijk onderhandelaar en ambassadeur. Vereisten zijn:
•
affiniteit (kennis en ervaring) met de vakinhoudelijke beleidsterreinen in huidige of vorige
bestuurlijke functies
• Affiniteit met de Europese Unie, de Raad van Europa, de Verenigde Naties en gemeentelijke
Europese en internationale samenwerking.
•
Bereid zijn om de VNG te vertegenwoordigen in Europese en internationale gremia (zoals de
Europese koepel vereniging Council of European Municipalities and Regions, de wereld
koepelvereniging United Cities and Local Governments, het Comité van de Regio’s, het Congres
van Lokale en Regionale Overheden van de Raad van Europa, programma’s van VNG International
of in andere internationale gremia).
Hiervoor dient de bestuurder:
> de benodigde tijd ter beschikking te kunnen stellen (zie overzicht voor tijdsbelasting per
delegatie hieronder);
> de bereidheid te hebben om te reizen;
> bij voorkeur te beschikken over relevante kennis en ervaring van Europese en internationale
processen;
over een goede kennis van de Engelse taal te beschikken (kennis van Frans, Spaans of
andere talen is een pre);
> de bereidheid te hebben om in het CvdR en het Congres rapporteur te worden.
Beschikbaar zijn om aan de vergaderingen van de beleidscommissies (en eventuele
expertnetwerken) deel te nemen. De leden van de Commissie Europa en Internationaal zijn
verantwoordelijk voor het uitdragen van de standpunten van de VNG in de Europese Unie, de Raad
van Europa, de Verenigde Naties en tijdens Europese of internationale debatten en bestuurlijke
overleggen in Nederland. Hiervoor is het noodzakelijk dat de leden indien van toepassing nauwe
banden met de VNG beleidscommissies en expertnetwerken onderhouden en aan de
vergaderingen van deze commissie deelnemen.
Beschikbaar zijn voor Europese of internationale debatten in Nederland en bestuurlijke overleggen
bij het Rijk en de Tweede Kamer.
Europese en internationale aangelegenheden op de kaart zetten binnen de VNG en bij de leden.
Dat wil zeggen:
> de advisering van het bestuur, de verschillende beleidscommissies van de VNG en VNG
International over Europese en internationale ontwikkelingen.
> een ambassadeursrol vervullen in Nederland. Deze rol houdt in dat Commissieleden met
enige regelmaat Europese en internationale onderwerpen onder de aandacht brengen van
andere gemeenten.
>

•

.
•

C. Achtergrondinformatie Commissie Europa en Internationaal

De structuur van de Commissie Europa en Internationaal
De Commissie Europa en Internationaal heeft een vertegenwoordigende rol, namelijk het behartigen
van de belangen van de Nederlandse Gemeenten in de Europese Unie, de Raad van Europa, de
Verenigde Naties en tijdens Europese of internationale debatten en bestuurlijke overleggen in
Nederland. De Commissie bestaat uit een aantal Europese en internationale delegaties, zoals de
gemeentelijke leden en plaatsvervangende leden naar het Europees Comité van de Regio’s; de
gemeentelijke leden en plaatsvervangende leden naar het Congres van Lokale en Regionale
Overheden van de Raad van Europa en de internationale delegatie van de VNG bestaande uit
bestuurders die actief zijn in internationale trajecten en programma’s van VNG International.
De Commissie is gebaseerd op een matrix-model met enerzijds de verschillende Europese en
internationale delegaties en anderzijds inhoudelijke thema’s. De verschillende portefeuillehouders
functioneren in een delegatie en kunnen ook binnen inhoudelijke thema’s met elkaar overleggen en
afstemmen om in de verschillende Europese en internationale gremia hetzelfde standpunt uit te dragen.
De internationale delegatie van de Commissie Europa en Internationaal
De internationale delegatie van de Commissie Europa en Internationaal adviseert het VNG bestuur en
de VNG directie over het internationale beleids- en projectenwerk, en verbindt de strategie en
prioriteiten van de VNG met het internationale perspectief. De door de VN vastgestelde duurzame
ontwikkelingsdoelen (Global Goals) vormen hierbij het referentiekader. De leden van de internationale
delegatie vertegenwoordigen waar nodig de VNG in internationale debatten en bijeenkomsten. Tevens
adviseren de leden van de internationale delegatie VNG International in de implementatie van de
projecten die VNG International uitvoert op het gebied van decentralisatie en versterking van lokaal
bestuur. De internationale delegatie van de Commissie Europa en Internationaal bestaat uit 10 leden.

De vakinhoudeliike thema’s voor de periode 2018-2022
De Commissie Europa en internationaal heeft in de periode 2018-2022 de volgende prioritaire thema’s:
1. Stad en ommeland in Europees en mondiaal perspectief.
> Europese en Mondiale Urban Agenda
> Europees Plattelandsbeleid (GLB)
2. Energie, klimaat en circulaire economie.
3. Bestuurlijke vernieuwing in de Europese en mondiale context
> Versterking lokale democratie en autonomie
> Ondermijning
4. Innovatie en regionale economische ontwikkeling
> EU-budget en -fondsen.
> Grensoverschrijdende samenwerking
> Nabuurschapsbeleid
> Interne Markt (aanbesteden en staatssteun)
> Informatiesamenleving en digitalisering
> vestigingsklimaat, handelsbeleid, internationale profilering
5. Inclusieve samenleving en sociale zaken
> Werkgelegenheid en onderwijs
> Mensenrechtenbeleid op lokaal niveau
> Integratie nieuwkomers
6. Mondiale crises: preventie en respons.
> Rampen en weerbaarheid
> Fragiele staten en vrede
> Migratie en opvang in de regio
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Overzicht profielschetsen
U kunt via deze pagina naar de toelichting op de bestuurlijke inrichting van de VNG en de
algemene profielschets met de vereisten voor alle leden van bestuur, vaste beleidscommissies
en colleges. Daarnaast vindt in de specifieke profielschetsen de punten die aanvullend per
vacature gelden.
Ook als in uw gemeente nog geen college is gevormd, vragen wij u om u alvast onder voorbehoud
kandidaat te stellen. Als u niet wordt benoemd kunt u uw kandidatuur tot uiterlijk 4 juli a.s.
intrekken.
r
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Algemene profielschets
Specifieke profielschetsen bestuur en commissies VNG toelichting
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Profielschets Bestuur
Profielschets commissie Bestuur en Veiligheid
Profielschets commissie Dienstverlening en Informatiebeleid
Profielschets commissie Economie, Klimaat, Energie en
Milieu
Profielschets commissie Europa en Internationaal
Profielschets commissie Financiën
Profielschets commissie Participatie, Schuldhulpverlening en
Integratie
Profielschets Raadsleden & Griffiers
Profielschets commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit
Profielschets commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs
Profielschets College van Dienstverleningszaken
Profielschets College voor Arbeidszaken

https://vng.nl/vacatures-bestuur-en-commissies-vng/overzicht-profielschetsen
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Meer informatie over
kandidaatstellingsprocedure,
tijdpad, ledenbrief vindt u
op de overzichtspagina:
Naar de overzichtspagina vacatures
bestuur en commissies

https://vng.nl/vacatures-bestuur-en-commissies-vng/overzicht-profielschetsen
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