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Samenvatting 

In de ledenbrief van 1 maart jl. is een aantal vacatures in bestuur en commissies van de V N G 
opengesteld. Thans brengen wij twee nagekomen vacatures in de commissie Milieu & Mobiliteit 
onder uw aandacht. Voor meer informatie over de kandidaatstellingsprocedure en de 
profielschetsen verwijzen wij u naar de eerdere ledenbrief en de bijlagen daarbij. 

Aanmeldingen van kandidaten dienen uiterlijk op woensdag 21 maart 2012 vóór 12.00 uur bij 

de adviescommissie te zijn ingediend. Kandidaten dienen zich hier aan te me lden 
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Geacht college en gemeenteraad, 

In de ledenbrief van 1 maart jl., BB/U201200302, lbr. 12/208, is een aantal vacatures in bestuur en 
commissies van de V N G opengesteld. Thans brengen wij de volgende twee nagekomen vacatures 
in de commissie Milieu & Mobiliteit onder uw aandacht. 

Bestuur/commissie/CvA Vacature door eindigen eerste termijn of 
vervallen benoemingsgrond van: 

Mogelijkheid tot 
herbenoeming 

Lid commissie Milieu & Mobiliteit Dhr. Luteijn, wethouder Werkendam (BR) Nee 

Lid commissie Milieu & Mobiliteit Dhr. Pols, raadslid Amstelveen (NH) Nee 

Van de gelegenheid maken wij gebruik om een omissie in de ledenbrief van 1 maart jl. te 
herstellen. Abusievelijk wordt gesteld dat mevrouw Visser, raadslid Almere, waarnemend lid is van 
de commissie Ruimte & Wonen. Zij is echter waarnemend lid van de commissie Milieu & Mobiliteit. 
In deze laatste commissie ontstaan een vacature nu mevrouw Visser door de adviescommissie 
niet voor benoeming aan de ALV wordt voorgedragen. 



Voor meer informatie over de kandidaatstellingsprocedure en de profielschetsen verwijzen wij u 

naar de ledenbrief van 1 maart jl. en de bijlagen daarbij (link ledenbrief). 

Aanmeldingen van kandidaten dienen uiterlijk op woensdag 21 maart 2012 vóór 12.00 uur bij 

de adviescommissie te zijn ingediend. Kandidaten dienen zich hier aan te melden 

Hoogachtend, 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

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

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