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Samenvatting 
Hierbij ontvangt u een overzicht van de door de adviescommissie gestelde kandidaten voor 
de vacatures voor het bestuur en een aantal vaste beleidscommissies van de VNG. Tevens 
informeren wij u over de samenstelling van de nieuwe adviescommissie die door het bestuur van 
de VNG is ingesteld op 17 maart jl. 
De adviescommissie heeft in haar enkelvoudige voordracht voor de invulling van deze vacatures 
gestreefd naar een evenwichtige spreiding naar: doelgroep (burgemeesters, wethouders, 
raadsleden, secretarissen en griffiers), partijpolitieke achtergrond, geslacht, gemeentegrootte en 
geografische ligging. Daarbij is zoveel mogelijk rekening gehouden met de voordrachten van de 
provinciale afdelingen van de VNG. 

Op de Algemene Ledenvergadering van 8 juni 2011 zullen de leden stemmen over de door de 
adviescommissie gestelde kandidaten en eventuele tegenkandidaten. In deze ledenbrief wordt 
een toelichting gegeven op de enkelvoudige voordracht van de adviescommissie voor de 
vacatures en de verdere procedure, waaronder de mogelijkheid om tegenkandidaten te stellen. 
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Geacht college en gemeenteraad, 

Hierbij ontvangt u een overzicht van de door de adviescommissie gestelde kandidaten voor 
de vacatures voor het bestuur en een aantal vaste beleidscommissies van de VNG. Tevens 
informeren wij u over de samenstelling van de nieuwe adviescommissie die door het bestuur van 
de VNG is ingesteld op 17 maart jl. 

Op de Algemene Ledenvergadering van 8 juni 2011 zullen de leden stemmen over de door de 
adviescommissie gestelde kandidaten en eventuele tegenkandidaten. In deze ledenbrief wordt 
een toelichting gegeven op de enkelvoudige voordracht van de adviescommissie voor de 
vacatures en de verdere procedure, waaronder de mogelijkheid om tegenkandidaten te stellen. 
In bijlage I treft u een toelichting aan op de statutaire vereisten en de uitgangspunten van de 
adviescommissie. 

Samenstelling adviescoimmissie per 17 maart il. 

Naam 

Rombouts, mr.dr. A.G.J.M., voorzitter 

Vedelaar, mw. N. 

Pruim. J.D. 

Cox, drs. J.C.M. 

Ensink, B. 

Tiel, mw.P. 

Pans, mr. R.J.J.M. 

Functie 
Burgemeester 

Wethouder 

Griffier 

Secretaris 

Raadslid 

(deel)Raadslid 

Voorzitter directieraad 

Partij 
CDA 

PvdA 

-

-
PP 

W D 

-

Plaats 
's-Hertogenbosch 

Zwolle 

Almere 
Alkmaar 

Coevorden 

Deelraad Amsterdam-Zuid 

-

De heren Depla, burgemeester Heerlen, en Van der Zaag, voormalig burgemeester Goes, hebben 
afscheid genomen. In hun plaats heeft het bestuur van de VNG de heer Rombouts en mevrouw 
Vedelaar benoemd. Mevrouw Tiel en de heren Cox, Pruim en Ensink zijn door het bestuur voor 
een tweede (en laatste) benoemingstermijn benoemd. 

Vacatures bestuurlijke organisatie VNG 



In het bestuur en een aantal beleidscommissies zijn de volgende vacatures ontstaan: 

Bestuur/commissie/ 
CvA: 

Bestuur, voorzitter 

Bestuurslid, tevens 
voorzitter commissie 
Bestuur & Veiligheid 

Bestuur 

Commissie 
Bestuur & Veiligheid 

Commissie Onderwijs, 
Cultuur en Sport 

Commissie Werk & 
Inkomen 

Commissie 
Gemeentefinanciën 

Commissie Europa & 
Internationaal 

College voor 
Arbeidszaken 

Vacature door vervallen 
benoemingsgrond of einde 
eerste benoemingstermijn: 

Mw. Jorritsma, 
burgemeester Almere (FL) 

Dhr. Van der Tak, 
burgemeester Westland (ZH) 

Dhr. Buijtels, 
secretaris Haarlemmermeer (NH)(1) 

Mw. Woestenberg, secretaris 
's-Hertogenbosch (BR) 
Dhr. Van Zomeren, 
burgemeester Heumen (GL) 

Dhr. Stoelinga, 
wethouder Amersfoort (UT) 

Mw. Van Dam, 
Wethouder van Alkmaar (NH) 

Dhr. Piersma, 
burgemeester WOnseradiel (FR) 

Dhr. Kok, 
burgemeester Hof Twente (OV) 

Dhr. Scheffer, 

burgemeester Harlingen (FR) (2) 
Dhr. Gorter, 
burgemeester Zeewolde (FL) (2) 
Dhr. Rodenboog, burgemeester 

Loppersum (GR) (2) 
Dhr. Tigelaar, burgemeester 
Oud-Beijerland (ZH) (2) 

Benoembaar 
voor tweede 
termijn: 
Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Nee 

Nee 

Nee 

Nee 

Nee 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Einde eerste 
termijn: 

31/12/11 

31/12/11 

10/09/11 

10/09/11 

Reeds 
beëindigd 

Reeds 
beëindigd 

Reeds 
beëindigd 

Reeds 
beëindigd 

Reeds 
beëindigd 
12/11/11 

08/06/11 

08/06/11 

10/09/11 

Opmerkingen: 
1. Gelet op de statutaire bepalingen over de samenstelling van het bestuur komen voor deze 

vacature alleen gemeentesecretarissen in aanmerking 
2. Gelet op het Reglement van het CvA komen voor deze vacatures alleen 

vertegenwoordigers van gemeenten met minder dan 25.000 inwoners in aanmerking, 
die binnen het college de portefeuille personeel hebben. 
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Enkelvoudige voordracht adviescommissie 
Voor de invulling van deze vacatures doet de adviescommissie de volgende enkelvoudige 
voordracht: 

Bestuur/commissie/ 
CvA: 

Bestuur, voorzitter 

Bestuurslid, tevens 
voorzitter commissie 
Bestuur & Veiligheid 

Bestuur 

Commissie 
Bestuur & Veiligheid 

Commissie Onderwijs, 
Cultuur en Sport 

Commissie Werk & 
Inkomen 

Commissie 
Gemeentefinanciën 

Commissie Europa & 
Internationaal 

College voor 
Arbeidszaken 

Vacature door vervallen 
benoemingsgrond of einde 
eerste benoemingstermijn: 

Mw. Jorritsma, 
burgemeester Almere (FL) 

Dhr. Van der Tak, 
burgemeester Westland (ZH) 

Dhr. Buijtels, 
secretaris Haarlemmermeer (NH) 

Mw. Woestenberg, 
secretaris 's-Hertogenbosch (BR) 
Mw. Van de Groep, 
burgemeester Bunschoten (UT) (1) 

Mw. Van den Berg-Van Bart, 
wethouder Bussum (NH) 

Dhr. Verkaik, 
Wethouder van Velsen (NH) 

Mw. Liemburg, 
burgemeester van Littenseradiel (FR) 

Dhr. Noordanus, 
burgemeester Tilburg (BR) 

Dhr. Scheffer, 
burgemeester Harlingen (FR) 
Dhr. Gorter, 
burgemeester Zeewolde (FL) 
Dhr. Rodenboog, 
burgemeester Loppersum (GR) 

Dhr. Tigelaar, 
burgemeester Oud-Beijerland (ZH) 

Benoemingstermijn: 

Tweede (en laatste) 

Tweede (en laatste) 

Tweede (en laatste) 

Tweede (en laatste) 

Eerste 

Eerste 

Eerste 

Eerste 

Eerste 

Tweede (en laatste) 

Tweede (en laatste) 

Tweede (en laatste) 

Tweede (en laatste) 

Opmerking: 
1. De heer De Vos, burgemeester van Nieuwegein, is op dit moment de enige 

vertegenwoordiger uit de provincie Utrecht in de commissie Bestuur & Veiligheid. 
Hij neemt op korte termijn afscheid als burgemeester. Door nu reeds een kandidaat uit 
Utrecht voor te dragen wil de adviescommissie voorkomen dat de provincie Utrecht voor 
langere tijd niet in de commissie is vertegenwoordigd. 
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Mogelijkheid tot het stellen van tegenkandidaten 

De leden hebben de mogelijkheid om tegenkandidaten te stellen tot uiterlijk 18 mei 2011. 
Een tegenkandidaat kan alleen worden aangemeld door de gemeente of het gewest, waarvan de 
kandidaat lid van een bestuursorgaan, de secretaris of de griffier is. Voorts dient de 
tegenkandidatuur door tien andere leden van de Vereniging te worden gesteund. 

Hoogachtend, 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 

L, l\ 
J \$»k 

Mevrouw A. Jorritsma-Lebbink 
voorzitter 

Deze leden brief staat ook op www.vng.nl onder brieven. 
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BIJLAGE BIJ LEDENBRIEF BB/U201100722 

(Statuten/Huishoudelijk Reglement, uitgangspunten adviescommissie en procedure) 

1. Eisen Statuten en Huishoudelijk Reglement aan samenstelling bestuur, commissies en College voor 

Arbeidszaken 

Bestuur en commissies 

Statutair is het volgende vastgelegd: 

1. Bestuur en vaste beleidscommissies bestaan uit minimaal 16 en maximaal 20 personen 

(inclusief de voorzitter). 

2. Functionarissen in deelgemeenten worden gelijkgesteld aan hun tegenhangers in de 

gemeente 

3. De kandidaatstelling van de adviescommissie aan de algemene vergadering is enkelvoudig 

(één kandidaat per vacature) en niet bindend. 

4. Uit eenzelfde gemeente kan niet meer dan één persoon in het bestuur of een vaste 

beleidscommissie zitting hebben 

5. De commissie kiest uit haar midden een vice-voorzitter. De vice-voorzitter van het ebstuur 

wordt in functie benoemd (en dus gekozen door de leden) 

6. Eén persoon kan niet tegelijkertijd zitting hebben in een vaste beleidscommissie krachtens 

verschillende benoemingen 

Over de verhoudingen tussen het aantal burgemeesters, wethouders, raadsleden, griffiers en 

secretarissen in vaste beleidscommissies is statutair geen bindende formule vastgelegd. 

Wel is vastgelegd dat de adviescommissie: 

1. De aan de algemene vergadering voor te dragen kandidaten selecteert aan de hand van de 

vastgestelde profielschets 

2. Daarbij rekening houdt met een afspiegeling van de doelgroepen van de VNG 

(burgemeesters, wethouders, raadsleden, griffiers en secretarissen) en verschillen tussen 

gemeenten in omvang en geografische ligging. 

Voor het bestuur geldt daarentegen dat de verschillende doelgroepen (burgemeester, wethouder, 

raadslid, secretaris en griffier) ieder minimaal als volgt zijn vertegenwoordigd: 

a. drie vertegenwoordigers uit de doelgroep burgemeesters 

b. drie vertegenwoordigers uit de doelgroep wethouders 

c. drie vertegenwoordigers uit de doelgroep raadsleden 

d. één vertegenwoordiger uit de doelgroep secretarissen 

e. één vertegenwoordiger uit de doelgroep griffiers. 

College voor Arbeidszaken 

Voor het CvA zijn conform de statuten van het CvA specifieke criteria van toepassing op kandidaten 

die afwijken van de criteria die voor de beleidscommisies van toepassing zijn. Deze specifieke criteria 

leggen de adviescommissie beperkingen op bij het voordragen van kandidaten. Zo moeten kandidaten 

portefeuillehouders personeel & organisatie in hun gemeente zijn en wordt gewerkt met cohorten op 

gemeentegrootte. 



2. Aanvullende uitgangspunten adviescommissie 

De adviescommissie heeft in aanvulling op de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en het 

Reglement CvA het volgende afgesproken: 

1. Er wordt gestreefd naar een goede balans tussen "oude" en "nieuwe" commissieleden 

(commissieleden die reeds in de oude bestuurlijke organisatie actief waren en nieuw te 

benoemen commissieleden) 

2. Er worden vooraf geen vaste percentages vastgelegd voor de verhoudingen tussen de 

doelgroepen burgemeesters, wethouders en raadsleden in de verschillende 

beleidscommissies 

3. Griffiers en secretarissen worden in beleidscommissies opgenomen wanneer hun bijdrage van 

belang is voor het functioneren van een beleidscommissie en wanneer er voldoende 

aanmeldingen en/of voordrachten van provinciale afdelingen zijn (de doelgroepen griffiers en 

secretarissen komen niet in aanmerking voor het CvA) 

4. De adviescommissie streeft naar vertegenwoordiging van alle provincies in iedere commissie 

5. De adviescommissie streeft naar een evenwichtige verdeling van: 

o De verhouding tussen de doelgroepen (burgemeesters, wethouders, raadsleden, 

griffiers en secretarissen) 

o De verhouding tussen de politieke partijen 

o De verhouding tussen gemeenten naar inwoneraantal 

o De verhouding naar provincie 

o De verhouding man en vrouw. 

3. Vervolgproces tot en met de Algemene Ledenvergadering van 8 juni 2011 

In Statuten en Huishoudelijk Reglement van de VNG staat de procedure voor kandidaatstelling 

beschreven. Het volgende vloeit daaruit voort: 

de kandidaatstelling van de adviescommissie aan de ALV betreft een enkelvoudige, niet 

bindende voordracht 

- de namen van de door de adviescommissie gestelde kandidaten worden door het bestuur 

uiterlijk vijf weken voor de ALV waarin de benoeming plaatsvindt (4 mei 2011), ter kennis van 

de leden gebracht met opgaaf van redenen 

- tot uiterlijk drie weken voor de ALV (18 mei 2011) kunnen per vacature andere kandidaten 

worden gesteld. Deze kandidaatstelling kan slechts geschieden door het lid van de Vereniging 

waarvan de kandidaat lid 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 (25 mei 2011) de namen van 

de gestelde kandidaten ter kennis van de leden. Uit deze kandidaten benoemt de ALV op 8 

juni 2011 de leden in de vacatures in het bestuur en de vaste beleidscommissies. 


