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Samenvatting 

Op 3 september jl. informeerden wij u over de enkelvoudige voordracht van de adviescommissie 
voor de invulling van vacatures in een aantal vaste beleidscommissies van de VNG, alsmede over 
de mogelijkheid tot het stellen van tegenkandidaten. Er zijn daarop geen tegenkandidaten gesteld. 
Op de Buitengewone ALV van 12 oktober 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, 

Op 3 september jl. informeerden wij u over de enkelvoudige voordracht van de adviescommissie 
voor de invulling van vacatures in een aantal vaste beleidscommissies van de VNG, alsmede over 
de mogelijkheid tot het stellen van tegenkandidaten. Er zijn daarop geen tegenkandidaten gesteld. 
Op de Buitengewone ALV van 12 oktober 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 deze kandidaatstellingsprocedure zijn de volgende vacatures opengesteld: 



Commissie: Vacature door vertrek/andere positie van: 

Lid commissie Werk S Inkomen Mevrouw Koomen, wethouder Enschede (OV) 

Lid commissie Werk Ã Inkomen De heer Langeweg, wethouder Dronten (FL) 

Lid commissie Financiën De heer Van Bekkum, burgemeester Marum (GR) 

Lid commissie Europa S Internationaal Mevrouw Van Wingerden-Boers, burgemeester Rheden (GL) 

Enkelvoudige voordracht adviescommissie 
Voor de invulling van de vacatures in deze kandidaatstellingsprocedure heeft de adviescommissie 
de volgende enkelvoudige voordracht gedaan: 

Commissie: Vacature door vertrek/andere positie van: 

Lid commissie Werk őt Inkomen De heer De Haan, wethouder Leiden (ZH) 

Lid commissie Werk S Inkomen De heer De Jager, wethouder Lelystad (FL) 

Lid commissie Financiën De heer Zijlstra, wethouder Zeewolde (FL) 

Lid commissie Europa S Internationaal Mevrouw Gopal, wethouder Hoogezand-Sappemeer (GR) 

Stemming door de gemachtigde vertegenwoordigers van de gemeenten 
Zoals aangegeven in de ledenbrief van 14 september jl. zullen de gemachtigde 
vertegenwoordigers van de leden 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, 

G J 
Mevrouw A. Jorritsma-lebbink 
Voorzitter 

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

onderwerp Bekendmaking kandidaten bestuurlijke organisatie VNG datum ^atunr^ 02/02 


