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Samenvatting
Op 25 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 algemene ledenvergadering van 6 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 25 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 algemene
ledenvergadering van 6 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
In de vorige tussentijdse kandidaatstellingsprocedure in de tweede helft van 2011 waren de
volgende vacatures opengesteld:
Bestuur/commissie/CvA

Bestuurslid, tevens
voorzitter commissie Werk Ã Inkomen
Bestuurslid

Vacature door eindigen eerste termijn of
vervallen benoemingsgrond van:

Mogelijkheid tot
herbenoeming (*)

Dhr. Florijn, wethouder Leeuwarden (FR)

Nee

Dhr. Buijtels, secretaris Haarlemmermeer (NH)

Nee

**

Lid commissie Bestuur 8t Veiligheid

De heer De Vos, burgemeester Nieuwegein
(UT)

Nee

Lid commissie Bestuur S Veiligheid

Mw. Stein, griffier Den Haag (ZH)

Nee

Lid commissie Financiën

Dhr. Meulman, burgemeester Hardenberg (OV)

Nee

Lid commissie Financiën

Dhr. Brouns, raadslid Maasgouw (LI)

Nee

Lid commissie Ruimte S Wonen

Mw. Barendregt, wethouder Amersfoort (UT)

Nee

Lid commissie Ruimte S Wonen

Dhr. Bosch, wethouder Utrecht (UT)

Nee

Lid commissie Milieu S Mobiliteit

Dhr. Jansen, wethouder Gennep (LI)

Nee

Lid commissie Onderwijs, Cultuur S
Sport

Dhr. De Jong, raadslid Middelharnis (ZH)

Nee

Lid commissie Gezondheid S Welzijn

Mw. Voermans, wethouder Zeevang (ZH)

Nee

Lid commissie Gezondheid S Welzijn

Dhr. Bodbijl, wethouder Lansingerland (ZH)

Nee

Lid commissie Werk S Inkomen

Dhr. Van Eekelen, wethouder Bergen op Zoom
(BR)

Nee

Lid College voor Arbeidszaken

Dhr. Markink, wethouder Berkelland (GL) ***

Nee

Opmerkingen:
* Herbenoeming is mogelijk als de eerste benoemingstermijn van een voorzitter/lid van bestuur
of commissie na vier jaar regulier afloopt. Indien de benoemingsgrond tussentijds vervalt als
gevolg van een verandering van functie, kunnen personen zich vervolgens in hun nieuwe
hoedanigheid kandidaat stellen. In dat geval is echter geen sprake van een herbenoeming, maar
van een nieuwe benoeming in de nieuwe hoedanigheid
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In de huidige kandidaatstellingsprocedure, die in het voorjaar van 2012 is gestart, zijn de
volgende vacatures opengesteld:
Bestuur/commissie/CvA

Vacature door eindigen eerste termijn of

Mogelijkheid

vervallen benoemingsgrond van:

tot
herbenoeming

Bestuurslid, tevens vice-voorzitter

Dhr. Lamers, burgemeester Houten UT)

Ja

Bestuurslid, tevens
voorzitter commissie Werk Ä Inkomen

Dhr. Hamming, wethouder Tilburg (BR)

Nee

Bestuurslid, tevens voorzitter
commissie Milieu Ã Mobiliteit

Dhr. Aalderink, burgemeester Bronckhorst (GL)

Ja

Lid commissie Financiën

Dhr. Luesink, burgemeester van Doesburg (GL)

Ja

Lid commissie Financiën

Dhr. Jongmans, burgemeester Waterland (NH)

Nee

Lid commissie Financiën

Dhr. Spoelstra, wethouder Apeldoorn (GL)

Nee

Lid commissie Ruimte S Wonen

Dhr. Van Schelven, burgemeester Culemborg
(GL)

Ja

Lid commissie Ruimte Ã Wonen

Mw. Vermue-Vermue, wethouder van Borsele

Nee

(ZL)
Lid commissie Ruimte S Wonen

Dhr. Hamming, wethouder Tilburg (BR) *

Nee

Lid commissie Milieu S Mobiliteit

Mw. Visser, raadslid Almere (FL) **

Nee

Lid commissie Milieu S Mobiliteit

Dhr. Luteijn, wethouder Werkendam (NB)

Nee

Lid commissie Milieu S Mobiliteit

Dhr. Pols, raadslid Amstelveen (NH)

Nee

Lid commissie Milieu S Mobiliteit

Dhr. Metz, wethouder Apeldoorn (GL)

Nee

Lid commissie Onderwijs, Cultuur Si
Sport

Dhr. Eigeman, wethouder 's-Hertogenbosch

Nee

(BR)
Dhr. Smeets, wethouder Heerlen (LI)

Nee

Dhr. Ruifrok, wethouder Noordoostpolder (FL)

Nee

Lid commissie Onderwijs, Cultuur S
Sport
Lid commissie Onderwijs, Cultuur S
Sport
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Lid commissie Onderwijs, Cultuur S
Sport

Dhr. Ahne, wethouder Deventer (OV)

Nee

Lid commissie Gezondheid Ã Welzijn

Mw. Koster-Sassen, wethouder De Wolden (DR)

Nee

Lid commissie Gezondheid 8: Welzijn

Dhr. Verhoeven, burgemeester Leudal (LI)

Nee

Lid commissie Werk S Inkomen

Mw. Bolten, wethouder Delft (ZH)

Nee

Lid College voor Arbeidszaken

Dhr. Scheffer, burgemeester Harlingen (FR)***

Nee

Opmerkingen:
* De heer Hamming werd op 8 december 2011 door het bestuur van de VNG benoemd tot
waarnemend voorzitter van de commissie Werk Ã Inkomen per 1 januari 2012. Daarmee verviel
op dat moment zijn lidmaatschap van de commissie Ruimte Ã Wonen. Later verviel met zijn
benoeming tot burgemeester van Heusden zijn formele benoemingsgrond als waarnemend
voorzitter van de commissie Werk S Inkomen
** De adviescommissie zal mevrouw Visser, waarnemend lid van de commissie Ruimte S
Wonen niet voordragen aan de ALV. De reden hiervoor is gelegen in het feit dat zij als raadslid
van Almere niet langer deel uitmaakt van de fractie van de P W . De partijpolitieke achtergrond van
kandidaten is voor de adviescommissie een zwaarwegend criterium bij de voordracht van
kandidaten. De adviescommissie heeft daarom besloten mevrouw Visser niet in haar voordracht
op te nemen en de vacature opnieuw open te stellen
*** Gelet op het Reglement van het CvA komen voor deze vacatures alleen vertegenwoordigers
van gemeenten met 0-25.000 inwoners in aanmerking, die binnen het college de portefeuille
personeel hebben.

Enkelvoudige voordracht adviescommissie
Voor de invulling van de vacatures in de vorige tussentijdse kandidaatstellingsprocedure, in het
najaar van 2011, heeft de adviescommissie de volgende enkelvoudige voordracht gedaan:
Bestuur/commissie/CvA

Benoemings-

Voorgedragen kandidaat

termijn
Bestuurslid, tevens
voorzitter commissie Werk Ã Inkomen

Dhr. Hamming, wethouder Tilburg (BR) (*)

Eerste

Bestuurslid

Dhr. Buijtels, secretaris Maastricht (LI)

Eerste

Lid commissie Bestuur Ã Veiligheid

Dhr. Backhuijs, burgemeester Nieuwegein (UT)

Eerste
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Lid commissie Bestuur Ã Veiligheid

Dhr. Bruinsma, burgemeester Vlaardingen (ZH)

Eerste

Lid commissie Financiën

Dhr. Van Milligen, wethouder Ede (GL)

Eerste

Lid commissie Financiën

Dhr. Brouns, wethouder Maasgouw (LI)

Eerste

Lid commissie Ruimte S Wonen

Dhr. Cassee, wethouder Haarlem (NH)

Eerste

Lid commissie Ruimte S Wonen

Dhr. Isabella, wethouder Utrecht (UT)

Eerste

Lid commissie Milieu S Mobiliteit

Mw. Visser, raadslid Almere (FL) (**)

Lid commissie Onderwijs, Cultuur S
Sport

Dhr. De Jong, wethouder Dirksland (ZH)

Eerste

Lid commissie Gezondheid S Welzijn

Mw. De Jongh, wethouder Hellevoetsluis (ZH)

Eerste

Lid commissie Gezondheid Ã Welzijn

Mw. Gunal-Gezer, wethouder Uden (BR)

Eerste

Lid commissie Werk S Inkomen

Dhr. Ekhart, wethouder Leeuwarden (FR)

Eerste

Lid College voor Arbeidszaken

Dhr. Wassink, wethouder Aa en Hunze (DR)

Eerste

Opmerkingen:
* De heer Hamming werd op 8 december 2011 door het bestuur van de VNG benoemd tot
waarnemend voorzitter van de commissie Werk S Inkomen per 1 januari 2012. Daarmee verviel
op dat moment zijn lidmaatschap van de commissie Ruimte S Wonen. Later verviel met zijn
benoeming tot burgemeester van Heusden zijn formele benoemingsgrond als waarnemend
voorzitter van de commissie Werk 8i Inkomen
** De adviescommissie zal mevrouw Visser, waarnemend lid van de commissie Ruimte 8c
Wonen niet voordragen aan de ALV. De reden hiervoor is gelegen in het feit dat zij als raadslid
van Almere niet langer deel uitmaakt van de fractie van de P W . De partijpolitieke achtergrond van
kandidaten is voor de adviescommissie een van de zwaarwegende criteria bij de voordracht van
kandidaten. De adviescommissie heeft daarom besloten mevrouw Visser niet in haar voordracht
op te nemen en de vacature opnieuw open te stellen
*** Gelet op het Reglement van het CvA komen voor deze vacatures alleen vertegenwoordigers
van gemeenten met 25-50.000 inwoners in aanmerking, die binnen het college de portefeuille
personeel hebben.
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Voor de invulling van de vacatures in de huidige kandidaatstellingsprocedure, die in het
voorjaar van 2012 is gestart, heeft de adviescommissie de volgende enkelvoudige voordracht
gedaan:
Bestuur/commissie/CvA

Voorgedragen kandidaat

Benoemingstermijn

Bestuurslid, tevens vice-voorzitter

Dhr. Lamers, burgemeester Houten UT)

Tweede
(en laatste)

Bestuurslid, tevens
voorzitter commissie Werk Ã Inkomen

Dhr. Hamming, burgemeester Heusden (BR)*

Eerste*

Bestuurslid, tevens
voorzitter commissie Milieu S Mobiliteit

Dhr. Aalderink, burgemeester Bronckhorst (GL)

Tweede
(en laatste)

Lid commissie Financiën

Dhr. Van Marle, wethouder Almelo (OV)

Eerste

Lid commissie Financiën

Mw. Dekker, wethouder van Groningen (GR)

Eerste

Lid commissie Financiën

Dhr. Den Besten, wethouder van Harderwijk
(GL)

Eerste

Lid commissie Ruimte S Wonen

Dhr. Van Schelven, burgemeester Culemborg
(GL)

Tweede
(en laatste)

Lid commissie Ruimte S Wonen

Dhr. Damen, wethouder van Kapelle (ZL)

Eerste

Lid commissie Ruimte Ã Wonen

Dhr. Snijders, wethouder 's-Hertogenbosch
(BR)

Eerste

Lid commissie Milieu S Mobiliteit

Dhr. De la Court, wethouder Lochem (GL)

Eerste

Lid commissie Milieu S Mobiliteit

Dhr. Eeuwhorst, raadslid Nuenen (BR)

Eerste

Lid commissie Milieu Ä Mobiliteit

Dhr. Prinsen, wethouder Apeldoorn (GL)

Eerste

Lid commissie Milieu S Mobiliteit

Dhr. Groot, raadslid Schagen (NH)

Eerste

Lid commissie Onderwijs, Cultuur Ã
Sport

Dhr. Peeters, wethouder Almere (FL)

Eerste

Lid commissie Onderwijs, Cultuur S
Sport

Dhr. Depla, burgemeester Heerlen (LI)

Eerste

Lid commissie Onderwijs, Cultuur Ã
Sport

Dhr. Elfrink, wethouder Arnhem (GL)

Eerste

Lid commissie Onderwijs, Cultuur S
Sport

Dhr. Grondel, wethouder Diemen (NH)

Eerste
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Lid commissie Gezondheid Ã Welzijn

Mw. Op de Laak, wethouder Horst aan de Maas

Eerste

Lid commissie Gezondheid S Welzijn

(LI)
Mw. Pauwels, wethouder De Wolden (DR)

Eerste

Lid commissie Werk fí Inkomen

Mw. Burger-Van Denzei, raadslid Hendrik Ido
Ambacht (ZH)

Eerste

Lid College voor Arbeidszaken

Dhr. Sluiter, burgemeester Harlingen (FR)

Eerste

Opmerkingen:
* De adviescommissie heeft de heer Hamming voorgedragen voor een benoemingstermijn van
twee jaar. Daarbij heeft de adviescommissie het volgende overwogen:
- Bij zijn eerdere voordracht voor het voorzitterschap van de commissie Werk S Inkomen
vormde zijn positie binnen de G32 (als wethouder van Tilburg) en het feit dat hij binnen
zijn college portefeuillehouder was belangrijke overwegingen
- Hij is op dit moment het gezicht van de VNG op belangrijke dossiers rond werk en
inkomen
- Voor de continuïteit in het werk van de VNG is het goed als hij deze dossiers in de
komende periode blijft behartigen
- Op langere termijn zou het feit dat hij binnen het college geen portefeuillehouder is en dat
hij niet langer een positie heeft binnen de G32, afbreuk kunnen doen aan zijn
mogelijkheden om het voorzitterschap op een optimale wijze uit te oefenen
- Een benoeming voor ruim twee jaar (tot aan de ALV in het najaar van 2014 wanneer een
groot aantal vacatures wordt ingevuld die als gevolg van de raadsverkiezingen zijn
ontstaan) biedt een natuurlijk evaluatiemoment. Voor de goede orde, daarbij blijft de
mogelijkheid bestaan dat hij wordt herbenoemd.
De huidige voordracht leidt ertoe dat de provincie Friesland nog steeds ontbreekt in het bestuur
van de VNG. De adviescommissie heeft de intentie uitgesproken om bij de eerstvolgende
mogelijkheid een Friese kandidaat in het bestuur voor te dragen.
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Stemming door de gemachtigde vertegenwoordigers van de gemeenten
Zoals aangegeven in de ledenbrief van 9 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.vng.nl onder brieven.
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