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Samenvatting 
De adviescommissie van de VNG zoekt kandidaten voor een aantal vacatures in het bestuur, 
enkele vaste beleidscommissies en het College voor Arbeidszaken (CvA). In de algemene 
ledenvergadering (ALV) van 10 juni 2009 zullen de kandidaten op de enkelvoudige voordracht van 
de adviescommissie en eventuele tegenkandidaten aan de leden worden voorgelegd.  
 
Aanmeldingen van kandidaten dienen op vrijdag 27 maart 2009 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 en gemeenteraad, 
 
Algemeen 
In de Buitengewone ALV van 26 september 2008 is een aantal vacatures ingevuld in de 
bestuurlijke organisatie van de VNG. Sindsdien zijn nieuwe vacatures ontstaan in het bestuur, 
enkele vaste beleidscommissies en het CvA. 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 ALV van 10 juni 2009 zullen de kandidaten op de 
enkelvoudige voordracht van de adviescommissie en eventuele tegenkandidaten aan de leden 
worden voorgelegd (zie bijlage II. Statuten, Huishoudelijk Reglement en uitgangspunten 
adviescommissie). 
 
Vacatures en profielschets 
De volgende vacatures dienen te worden ingevuld: 

Bestuur/commissie/CvA: Vacature door vertrek/andere positie van: 
Lid bestuur Mw. Miete, raadslid van Purmerend (NH)* 
Commissie Bestuur en 
Veiligheid 

Dhr. Opstelten, burgemeester van Rotterdam (ZH) 
Dhr. Kortmannn, burgemeester van Oisterwijk (BR) 
Dhr. Cammaert, burgemeester van Velsen (NH) 
Dhr. Uffink, wethouder van Winterswijk (GL) 

Commissie Gemeentefinanciën Mw. Klijnsma, wethouder van Den Haag (ZH) 
Dhr. Luesink, wethouder van Zutphen (GL) 

Commissie Ruimte en Wonen Mw. Adema, wethouder van Deventer (OV) 
Dhr. Iding, wethouder van Oss (BR) 

Commissie Milieu en Mobiliteit Mw. Pot, burgemeester van Ten Boer (GR) ** 
Dhr. Herrema, wethouder van Amsterdam (NH) 

College voor Arbeidszaken Dhr. Goudt, wethouder van Enschede (OV) *** 
Dhr. Rabelink, burgemeester van Maasbree (LB)**** 
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*    Gelet op de statutaire bepalingen over de samenstelling van het bestuur komen voor deze 
vacature alleen raadsleden in aanmerking. 
**  Gelet op het feit dat de adviescommissie het uitgangspunt hanteert dat iedere provincie in 
iedere commissie is vertegenwoordigd worden kandidaten uit de provincie Groningen nadrukkelijk 
uitgenodigd om zich kandidaat te stellen voor een vacature in de commissie Milieu en Mobiliteit. 
***   Gelet op het Reglement van het CvA komen voor deze vacature alleen vertegenwoordigers 
van 100.000+ gemeenten in aanmerking, die binnen het college de portefeuille personeel hebben 
**** Gelet op het Reglement van het CvA komen voor deze vacature alleen vertegenwoordigers 
van gemeenten met minder dan 25.000 inwoners in aanmerking, die binnen het college de 
portefeuille personeel hebben. 
 
In bijlage III. treft u voorts een algemene profielschets aan voor de vacatures voor leden in het 
bestuur en de beleidscommissies. Tevens wordt in deze bijlage ingegaan op de werkwijze van de 
adviescommissie en 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 vrijdag 27 maart 2009 vóór 12.00 uur bij de 
adviescommissie te zijn ingediend. Kandidaten dienen zich aan te melden met het 
aanmeldingsformulier (zie bijlage I). Het aanmeldingsformulier is ook te downloaden op 
www.vng.nl als bijlage bij de onderhavige ledenbrief.  
 
Samenstelling bestuur, vaste beleidscommissies en CvA in de periode 2006-2009 
Van deze gelegenheid maken wij gebruik om u te informeren over het volgende. De huidige 
bestuurlijke organisatie van de VNG, met één bestuur, zes vaste beleidscommissies en het 
College voor Arbeidszaken, bestaat sinds juni 2006. De adviescommissie heeft de belangrijke taak 
om binnen de bestuurlijke organisatie van de VNG zorg te dragen voor een kwalitatief goede en 
representatieve samenstelling van bestuur, vaste beleidscommissies en CvA. Daarbij richt de 
adviescommissie zich met name op de criteria doelgroep (burgemeester, wethouder, raadslid, 
secretaris, griffier), geslacht, politieke partij, gemeentegrootte en provincie.  
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In bijlage IV bij deze ledenbrief informeren wij u over de samenstelling van de bestuurlijke 
organisatie bij de start in juni 2006 en per 1 januari 2009. Daarbij treft u overzichten aan met de 
samenstelling van zowel bestuur en commissies afzonderlijk, als van de bestuurlijke organisatie 
als geheel. Het CvA is niet opgenomen in deze overzichten omdat op basis van het Reglement 
van het CvA specifieke eisen worden gesteld aan de samenstelling van het CvA. Zo is sprake van 
een vast aantal zetels per categorie gemeenten naar inwonertal en dienen kandidaten de 
portefeuille personeel in het college van hun gemeente te bekleden.  
 
 
Hoogachtend, 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

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




