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P Samenvatting 

In de ledenbrief van 7 maart jl., BB/U201100348, Lbrf. 11/018, is een aantal vacatures 

opengesteld in het bestuur, enkele vaste beleidscommissies en het College voor Arbeidszaken 

Daarna is een nieuwe vacature ontstaan in de commissie Werk & Inkomen als gevolg van het 
J aftreden van mevrouw Van Dam als wethouder van Alkmaar. 

Deze vacature wordt opengesteld en meegenomen in de lopende kandidaatstellingsprocedure 
Kandidaten voor deze vacature kunnen zich aanmelden tot 25 maart a.s. 

Voor het aanmeldingsformulier, de profielschets en de werkwijze van de adviescommissie van de 
VNG (inclusief tijdpad) verwijzen wij u naar de bijlagen bij de eerdere ledenbrief 
(http://www.vna.ni/eCanhe/DEF/1/04/3^htm[) 

Aanmeldingen van kandidaten dienen op vrijdag 25 maart 2011 vóór 12.00 uur bij de 
adviescommissie te zijn ingediend. Kandidaten dienen zich aan te melden met het 
aanmeldingsformulier. 
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Geacht college en gemeenteraad, 

In de ledenbrief van 7 maart jl., BB/U201100348, Lbrf. 11/018, is een aantal vacatures 
opengesteld in het bestuur, enkele vaste beleidscommissies en het College voor Arbeidszaken 
(CvA). De adviescommissie, die verantwoordelijk is voor de selectie van de leden van het bestuur, 
de vaste beleidscommissies en het CvA, zoekt geschikte kandidaten voor deze vacatures. In de 
ALV van 8 juni 2011 zullen de kandidaten op de enkelvoudige voordracht van de adviescommissie 
en eventuele tegenkandidaten aan de leden worden voorgelegd. 

Inmiddels is een nieuwe vacature ontstaan in de commissie Werk & Inkomen als gevolg van het 
aftreden van mevrouw Van Dam als wethouder van Alkmaar. Deze vacature wordt opengesteld en 
meegenomen in de lopende kandidaatstellingsprocedure. Kandidaten voor deze vacature kunnen 
zich aanmelden tot 25 maart a.s. 

Voor het aanmeldingsformulier, de profielschets en de werkwijze van de adviescommissie van de 
VNG (inclusief tijdpad) verwijzen wij u naar de bijlagen bij de eerdere ledenbrief 
fhttp://www.vng.ni/ëCache/DEF/1/04/338.htmn. 

http://www.vng.ni/�Cache/DEF/1/04/338.htmn


Aanmelding kandidaten 
De openstelling van vacatures wordt bekend gemaakt via www.vng.nl en VNG Magazine. 
Wij nodigen de provinciale afdelingen nadrukkelijk uit om ook de onderhavige vacature binnen hun 
provincie onder de aandacht te brengen. Ook de adviescommissie zelf kan kandidaten benaderen. 

In alle gevallen geldt dat kandidaten zich per mail of schriftelijk persoonlijk moeten aanmelden bij 
de adviescommissie. 

Aanmeldingen van kandidaten dienen op vrijdag 25 maart 2011 vóór 12.00 uur bij de 
adviescommissie te zijn ingediend. Kandidaten dienen zich aan te melden met het 
aanmeldingsformulier. 

Hoogachtend, 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

mr. R.J.J.M. Pans, 
voorzitter directieraad 

Deze ledenbrief staat ook op www.vng.nl onder brieven. 
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