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Samenvatting
Op 16 april jl. 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 A L V van 5 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 16 april jl. 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 A L V van 5 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.
Vacatures in de bestuurlijke organisatie van de V N G
In de ledenbrief van 1 maart jl. zijn de volgende vacatures opengesteld:
Bestuur/commlssie/CvA:

Vacature door vertrek/andere positie van:

Vice-voorzitter V N G , tevens lid

De heer Lamers, burgemeester Houten (UT)

bestuur
Lid bestuur

Mevrouw Wagenaar-Kroon, wethouder Drechterland (NH)
De heer Polman, burgemeester Bergen op Zoom (BR)

Lid commissie Bestuur 8-. Veiligheid

Mevrouw Van Mastrigt, burgemeester Hoogezand-Sappemeer (GR)
De heer Aboutaleb, burgemeester Rotterdam (ZH)

De heer Weterings, burgemeester Haarlemmermeer (NH)
Lid commissie Gemeentefìnanciën

Mevrouw Dekker, wethouder Groningen (GR)
De heer Dekker, wethouder Den Haag (ZH)

Lid commissie Ruimte ex Wonen

De heer De Vries, wethouder Groningen (GR)
De heer Duivesteijn, wethouder Almere (FL)
Mevrouw Adema, burgemeester Veghel (BR)

Lid commissie Milieu 8c Mobiliteit

De heer Groot, raadslid Schagen (NH)
De heer Willems, wethouder Breda (BR)
De heer Taams, wethouder Oostzaan (NH)

Lid commissie Onderwijs, Cultuur Â

De heer De Vries, burgemeester Lingewaard (GL)

Sport
Lid commissie Gezondheid Â Welzijn

De heer De Vries, wethouder Middelburg (ZL)
De heer De Jonge, wethouder Rotterdam (ZH)
Mevrouw Günal-Gezer, wethouder Uden (BR)

Lid commissie Werk ex Inkomen

Mevrouw Pastoor-Meulman, wethouder Groningen (GR)
De heer Offermans, burgemeester Meerssen (LI)

Lid College voor Arbeidszaken

De heer Schoenmaker, burgemeester Bussum (NH)
Mevrouw De Zwart-Bloch, burgemeester van Blaricum (NH)
De heer Fränzel, burgemeester Woensdrecht (BR)

Enkelvoudige voordracht adviescommissie
Voor de invulling van deze vacatures heeft de adviescommissie de volgende enkelvoudige
voordracht gedaan:
Bestuur/commissie

Voordracht adviescommissie

Vice-voorzitter bestuur

De heer Kaiser, burgemeester Doetinchem (GL)

Lid bestuur

De heer Van der Zwan, burgemeester Heerenveen (FR)
De heer Weerwind, burgemeester Velsen (NH)

Lid commissie Bestuur 8a Veiligheid

De heer Aboutaleb, burgemeester Rotterdam (ZH)
De heer Weterings, burgemeester Haarlemmermeer (NH)
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De heer Smit, burgemeester Oldambt (GR)
Lid commissie Gemeentefinanciën

De heer Revis, wethouder Den Haag (ZH)
De heer Schroor, wethouder Groningen (GR)

Lid commissie Ruimte ck Wonen

Mevrouw Adema, burgemeester Veghel (BR)
De heer Van der Schaaf, 'wethouder Groningen (GR)
De heer Mulder, wethouder Almere (FL)

Lid commissie Milieu ex Mobiliteit

De heer Pierey, wethouder Deventer (OV)
De heer Lauwerier, wethouder Tilburg (BR)
De heer Van Doorn, wethouder Haarlem (NH)

Lid commissie Onderwijs, Cultuur c*

De heer Ahne, burgemeester Ommen (OV)

Sport
Lid commissie Gezondheid ex Welzijn

De heer Klein, wethouder Den Haag (ZH)
Mevrouw Vernooij, raadslid Wijk bij Duurstede (UT)
De heer Blokhuis, wethouder Apeldoorn (GL)

Lid commissie Werk ex Inkomen

De heer Lindeman, wethouder Hoogezand-Sappemeer (GR)
Mevrouw Bos, wethouder Bellingwedde (GR)

Lid College voor Arbeidszaken

De heer Stegeman, wethouder Culemborg (GL)
Mevrouw Pijnenburg-Adriaenssen, burgemeester Heerde (GL)
De heer Van Maaren, burgemeester Urk (FL)

Stemming door de gemachtigde
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Zoals aangegeven in de ledenbrief van 8 mei jl. zullen de gemachtigde vertegenwoordigers van
de gemeenten tegen inlevering van de presentiekaart bij de ingang van de zaal een
elektronische 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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