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Samenvatting 

Op 20 april j l . informeerden wij u over de enkelvoudige voordracht van de adviescommissie voor 

de invulling van een aantal vacatures in het bestuur, een aantal vaste beleidscommissies en het 

College voor Arbeidszaken, alsmede de mogelijkheid tot het stellen van tegenkandidaten. 

Er zijn daarop geen tegenkandidaten gesteld. Op de algemene ledenvergadering van 10 juni a.s. 

zullen de kandidaten op de enkelvoudige voordracht van de adviescommissie aan u ter 

besluitvorming worden voorgelegd. 
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Geacht college en gemeenteraad, 

In de ledenbrief van 20 april jl., BB/U20110722, lbr. 11/025, informeerden wij u over de 
enkelvoudige voordracht van de adviescommissie voor de invulling van een aantal vacatures in 
het bestuur, een aantal vaste beleidscommissies en het College voor Arbeidszaken, alsmede de 
mogelijkheid tot het stellen van tegenkandidaten. Er zijn daarop geen tegenkandidaten gesteld. 

Op de algemene ledenvergadering van 8 juni a.s. zullen de kandidaten op de enkelvoudige 
voordracht van de adviescommissie aan u ter besluitvorming worden voorgelegd. Gelet op het 
ontbreken van tegenkandidaten zullen de kandidaten op de enkelvoudige voordracht van de 
adviescommissie in één stemming aan u worden voorgelegd. 

Voor de goede orde vermelden wij nogmaals de opengestelde vacatures en de enkelvoudige 
voordracht van de adviescommissie. 
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Vacatures in de bestuurlijke organisatie 
In het bestuur, een aantal beleidscommissies en het College voor Arbeidszaken 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 Wünseradiel (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 

Voorgedragen kandidaat: 

Mw. Jorritsma, 
burgemeester Almere (FL) 

Dhr. Van der Tak, 
burgemeester Westland (ZH) 

Dhr. Buijtels, 
secretaris Haarlemmermeer (NH) 

Mw. Woestenberg, 
secretaris 's-Hertogenbosch (BR) 
Dhr. 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. Na het afscheid van de heer De Vos als burgemeester van Nieuwegein per 1 mei jl. is de 
provincie Utrecht niet langer vertegenwoordigd in de commissie Bestuur & Veiligheid. Deze 
vacature kon niet meer worden meegenomen in de huidige kandidaatstellingsprocedure. 
Door nu een kandidaat uit de provincie 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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Stemming door de gemachtigde vertegenwoordigers van de gemeenten 
Zoals aangegeven in de ledenbrief van 11 mei jl., BB/U201100841, Lbr. 11/029, zullen de 
gemachtigde vertegenwoordigers van de gemeenten tegen inlevering van de presentiekaart bij de 
ingang van de zaal een electronische stemkaart ontvangen. Zonder inlevering van deze kaart kan 
de gemeente/het gewest niet aan de stemmingen deelnemen. 

Hoogachtend, 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 

Mevrouw A. Jorritsma-lebbink 
voorzitter 

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