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Samenvatting

Hierbij informeren wij u over de enkelvoudige voordracht van de adviescommissie en een gestelde

tegenkandidaat voor de invulling van de tussentijdse vacatures in een aantal vaste beleidscommissies
en het College voor Arbeidszaken (CvA) in de bestuurlijke organisatie van de VNG.

De gemeente Den Haag, ondersteund door tien andere gemeenten, heeft wethouder Smit als
tegenkandidaat gesteld voor de vacature in de commissie Milieu en Mobiliteit. Door de

adviescommissie is wethouder Herrema van de gemeente Amsterdam voor deze vacature

voorgedragen.
In deze ledenbrief informeren u tevens over het besluitvormingsproces en de stemprocedure die zal

worden gevolgd.
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Geacht college,

Algemeen
In de ledenbrief van 1 mei 2007 heeft u de enkelvoudige voordracht van de adviescommissie
ontvangen voor de invulling van de tussentijdse vacatures in een aantal vaste beleidscommissies en

College voor Arbeidszaken (CvA) in de bestuurlijke organisatie van de VNG. Voorts is in deze

ledenbrief ingegaan op de werkwijze en uitgangspunten van de adviescommissie, de eisen in Statuten

en Huishoudelijk Reglement aan de samenstelling van commissie en het CvA, alsmede het

vervolgproces tot en met de Algemene Ledenvergadering van 6 juni 2007.

Conform de Statuten leggen wij thans (twee weken voor de Algemene Ledenvergadering) met de
onderhavige ledenbrief eveneens een gestelde tegenkandidaat aan u voor.

Hierna gaan wij achtereenvolgens in op:

de enkelvoudige voordracht van de adviescommissie voor de tussentijdse vacatures in een

aantal vaste beleidscommissies en CvA

de gestelde tegenkandidaat

de besluitvorming in de Algemene ledenvergadering van 6 juni 2007.

1. Enkelvoudige voordracht van de adviescommissie
In een aantal beleidscommissies en het CvA zijn de volgende tussentijdse vacatures ontstaan:

Commissie:

Bestuur en Veiligheid

Gemeentefinanciën

Onderwijs, Zorg en Welzijn

Werk en Inkomen

Milieu en Mobiliteit

CvA

Vacature door vertrek van:

Mevrouw Van Wingerden, burgemeester van Rheden (Gld)

De heer Van de Zee, raadslid van Maasbracht (Lb)

De heer Ploegaert, wethouder van Sluis (Zl)

De heer Van den Berg, secretaris van Den Helder (NH)

De heer Van Woensel, wethouder van Den Haag (ZH)

De heer Dijkstra, burgemeester van Zeewolde (Fl)
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Voor de invulling van deze vacatures doet de adviescommissie de volgende enkelvoudige voordracht:
Commissie:

Bestuur en Veiligheid

Gemeentefinanciën
Onderwijs, Zorg en Welzijn

Werk en Inkomen

Milieu en Mobiliteit
College voor Arbeidszaken

Enkelvoudige voordracht adviescommissie:

De heer Van Zomeren, burgemeester van Heumen (Gld)

De heer Brouns, raadslid van Maasgouw (Lb)
De heer De Kunder, wethouder van Reimerswaal (Zl)

De heer Van der Vegt, secretaris van Hilversum (NH)

De heer Herrema, wethouder van Amsterdam (NH)

De heer Gorter, burgemeester van Zeewolde (Fl)
Daarnaast stond na de Algemene Ledenvergadering van 14 juni 2006 nog een vacature open in het
CvA. Het bestuur heeft de volgende persoon tot waarnemend lid in het CvA benoemd:

Commissie:

College voor Arbeidszaken

Enkelvoudige voordracht adviescommissie:

De heer Rodenboog, burgemeester van Loppersum (Gr)

2. De gestelde tegenkandidaat
Op grond van Statuten en Huishoudelijk Reglement van de VNG konden tot 15 mei 2007 (uiterlijk drie
weken voor de Algemene Ledenvergadering van 6 juni 2007) tegenkandidaten worden gesteld. Deze
tegenkandidaten dienden te worden gesteld door het lid van de Vereniging waarvan de tegenkandidaat
lid van een bestuursorgaan, de secretaris of de griffier is. Voorts diende de tegenkandidaatstelling
mede ondersteund te worden door tien andere leden van de Vereniging (NB: onder leden van de
Vereniging wordt conform de Statuten verstaan: de gemeenten en de gewesten).

De volgende tegenkandidaatstelling is ontvangen:
voor de commissie Milieu en Mobiliteit:

o de heer Smit, wethouder van Den Haag.
In deze vacature is door de adviescommissie de heer Herrema, wethouder van Amsterdam,
voorgedragen.

De kandidatuur van de heer Smit is ingediend door de gemeente Den Haag en wordt mede
ondersteund door tien andere leden van de Vereniging, te weten: de gemeenten Teijlingen,
Midden-Delfland, Wassenaar, Leidschendam-Voorburg, Delft, Zoetermeer, Zaltbommel, Moordrecht,
Pijnacker-Nootdorp en Westland.
De brief van de gemeente Den Haag treft u aan als bijlage bij deze ledenbrief.

3. Besluitvorming in de Algemene Ledenvergadering van 6 juni 2007
Algemeen
In de Algemene Ledenvergadering van 6 juni 2007 zal over de kandidaten en tegenkandidaten door de
leden worden gestemd. Het gaat daarbij om een gewogen stemming. Voorafgaand aan de stemming
is er gelegenheid om het woord te voeren over de kandidatenlijst van de adviescommissie en de
gestelde tegenkandidaat. Vervolgens zullen de kandidaten en de tegenkandidaat in stemming worden
gebracht.

Voor de vacatures in de commissies Bestuur & Veiligheid, Gemeentefinanciën, Onderwijs, Zorg &
Welzijn en Werk & Inkomen en in het CvA zijn geen tegenkandidaten gesteld. Gelet hierop zal over
de kandidaten in de enkelvoudige voordracht van de adviescommissie voor deze vacatures ter
vergadering in een keer electronisch worden gestemd.
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Voor de commissie Milieu en Mobiliteit is wel een tegenkandidaat gesteld. Over de invulling van deze
vacature zal ter vergadering eveneens electronisch worden gestemd. In één stemming zal de leden

worden gevraagd een keuze te maken uit de kandidaat van de adviescommissie en de
tegenkandidaat. De kandidaat met het hoogste aantal uitgebrachte stemmen is gekozen.

Stemming door de gemachtigde vertegenwoordigers van de gemeenten

Zoals aangegeven in de ledenbrief van 16 mei 2007, 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

drs. W.J. Deetman,

voorzitter

Deze ledenbrief staat ook op VNG-net. Kijk op www.vng.nl onder VNG-brieven
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Tegenkandidaat vacature Commissie Milieu en Mobiliteit

Geachte commissie,

In uw brief van 19 april jl. deelt u onze kandidaat voor de vacature in de commissie Milieu en Mobiliteit,
de heer drs. P,W,M, Smit, wethouder Verkeer, Bmckhorst, Binnenstad en Milieu mee dat u hem met heeft
voorgedragen,

Wij betreuren dit, aangezien de achtereenvolgende portefeuillehouders Verkeer en Milieu van Den Haag
steeds een zetel hebben gehad m <3e commissie. De vacature is dan ook ontstaan door het tussentijds
aftreden van de vorige Haagse portefeuillehouder.

Wij realiseren ons dat er, zeker sinds de bestuurlijke reorganisatie van de VNG, uiteraard geen
gewoonterecht op een plaats m deze commissie is.

Om inhoudelijke redenen hechten wij echter zeer aan een Haagse vertegenwoordiger m deze commissie.
Den Haag is centrumgemeente van de regio Haaglanden en heeft te maken met grote
bereïkbaarhcïdsprdblemen. Den Haag en de regio staan voor de forse opgave om deze, niet alleen op lokaal
niveau, maar ook m regionaal verband op te lossen, onder andere via nieuwe openbaarvcrvocrssystemen
zoals Randstadrail. Gepaard aan de verkeersproblematiek gaart ook problemen met de luchtkwaliteit. De
situatie in bepaalde delen van de stad (Amsterdamse Veerkade) trekken /.el fs de aandacht van de landelijke
media,

Onze nieuwe wethouder de heer P.W.M. Smit behartigt in zijn portefeuille zowel Verkeer als Milieu. Hij is
tevens beoogd hd van het dagelijks bestuur van het stadsgewest Haaglanden, waar hij de portefeuille
Verkeer en Vervoer zal vervullen. Gelet op zijn portefeuille, zijn achtergrond en zijn belangstelling is hij
naar onze mening een uitstekende kandidaat die volledig aan de vereisten voor het lidmaatschap voldoet.
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Om deze redenen stellen wij hem hierbij als tegenkandidaat voor de vacature in de commissie M&M.

Hierbij treft u acht van de tenminste tien vereiste steunbetuigingen van andere gemeenten aan. De overige
steunbetuigingen zijn rechtstreeks aan de VNG gestuurd.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgptaèester,

A.W.II. Bertram etmarf" l- —' \


