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Samenvatting 
De adviescommissie van de VNG zoekt kandidaten voor een aantal vacatures in het bestuur en de 
vaste beleidscommissies van de VNG. In de buitengewone algemene ledenvergadering van  
26 september a.s. zullen de kandidaten op de enkelvoudige voordracht van de adviescommissie 
en eventuele tegenkandidaten aan de leden worden voorgelegd.  
 
Aanmeldingen van kandidaten dienen op donderdag 26 juni 2008 vóór 12.00 uur bij de 
adviescommissie te zijn ingediend. Kandidaten dienen zich aan te melden met het 
aanmeldingsformulier (zie bijlage I). 
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Geacht college, 
 
Algemeen 
In de algemene ledenvergadering van 4 juni 2008 is een aantal vacatures ingevuld in de 
bestuurlijke organisatie van de VNG. Inmiddels zijn nieuwe vacatures ontstaan in het bestuur en 
enkele vaste beleidscommissies. De adviescommissie, die verantwoordelijk is voor de selectie van 
de leden van het bestuur, de vaste beleidscommissies en het CvA, zoekt geschikte kandidaten 
voor deze vacatures. In de buitengewone algemene ledenvergadering  
(Buitengewone ALV) van 26 september a.s. zullen de kandidaten op de enkelvoudige voordracht 
van de adviescommissie en eventuele tegenkandidaten aan de leden worden voorgelegd. 
 
Vacatures 
De volgende vacatures dienen te worden ingevuld: 

Bestuur/commissie/CvA: Vacature door vertrek/andere positie van: 
Lid bestuur, tevens voorzitter 
commissie Milieu en Mobiliteit 

Dhr. Lamers, burgemeester van Houten (Ut)* 

Lid Bestuur Dhr. Van Swol, raadslid van Apeldoorn (GL)** 
Commissie Bestuur en Veiligheid Dhr. De Vet, burgemeester van Leusden (UT)*** 
Commissie Gemeentefinanciën Mw. Witbraad, wethouder van Zwolle (OV) 
Commissie Werk en Inkomen Dhr. Mevis, wethouder van Tilburg (BR) 

 
*      De heer Lamers is op 4 juni jl. gekozen tot vice-voorzitter van de VNG. Het vice-
voorzitterschap kan statutair niet worden gecombineerd met het commissievoorzitterschap 
**    Gelet op de statutaire bepalingen over de samenstelling van het bestuur komen voor deze 
vacature alleen raadsleden in aanmerking 
***   De heer De Vet is benoemd tot lid van de directieraad per 1 september 2008. 
 
In bijlage II. treft u een algemene profielschets aan voor de vacatures voor leden in het bestuur en 
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de beleidscommissies Voorts wordt in deze bijlage ingegaan op de procedures voor 
kandidaatstelling, selectie en benoeming. 
 
Aanmelding kandidaten 
Kandidaten kunnen op drie manieren bij de adviescommissie aangemeld worden:   

1. Personen kunnen zichzelf kandidaat stellen;  
2. De provinciale afdelingen kunnen kandidaten voordragen;  
3. De adviescommissie kan zelf kandidaten benaderen.  

  
Aanmeldingen van kandidaten dienen op donderdag 26 juni 2008 vóór 12.00 uur bij de 
adviescommissie te zijn ingediend. Kandidaten dienen zich aan te melden met het 
aanmeldingsformulier, zie hiervoor bijlage II.  Het aanmeldingsformulier is ook te downloaden op 
www.vng.nl onder het actuele thema ‘nieuwe bestuurlijke organisatie VNG’.   
 
 
Hoogachtend, 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 
 
mr. R.J.J.M. Pans, 
voorzitter directieraad 
 
 
 
 
 
 
Deze ledenbrief staat ook op VNG-net. Kijk op www.vng.nl onder VNG-brieven. 
 
 




