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Openstelling vacatures VNG bestuur en commissies

Samenvatting
De VNG zoekt kandidaten voor in totaal 18 vacatures in het VNG bestuur en in verschillende VNG
commissies (inclusief colleges), waaronder de vacatures van voorzitter en van voorzitter van de
commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit. Wij nodigen u van harte uit om u kandidaat te stellen voor
een of meer vacatures. In de profielschetsen in de bijlage vindt u nadere informatie over de
doelgroepen die in aanmerking komen voor de betreffende vacature en de vereisten per vacature.
De selectie van kandidaten vindt plaats door de adviescommissie governance (voorzitter Paul
Depla), die per vacature één kandidaat selecteert. De kandidaten op deze enkelvoudige voordracht
van de adviescommissie worden uiterlijk 23 oktober a.s. bekend gemaakt aan de leden. Op dat
moment wordt ook de mogelijkheid geopend om tegenkandidaten te stellen. In de Buitengewone
ALV van 27 november a.s. spreken de leden zich uit over de kandidaten op de enkelvoudige
voordracht van de adviescommissie en eventuele tegenkandidaten.

Aanmelding kandidaten:
U kunt zich kandidaat stellen tot uiterlijk woensdag 23 september a.s. vóór 12.00 uur
Op de website https://governance.vng.nl/ kunt u zich registreren als kandidaat en
aangeven naar welke vacature(s) uw belangstelling uitgaat.
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Geacht college en gemeenteraad,
De VNG zoekt kandidaten voor in totaal 18 vacatures in het VNG bestuur en in verschillende VNG
commissies (inclusief colleges), waaronder de vacatures van voorzitter en van voorzitter van de
commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit. Wij nodigen u van harte uit om u kandidaat te stellen voor
een of meer vacatures. In de profielschetsen in de bijlage vindt u nadere informatie over de
doelgroepen die in aanmerking komen voor de betreffende vacature en de vereisten per vacature.
De vacatures
Het gaat in deze vacatureronde om de volgende vacatures.
Bestuur/commissies

Vacature door (komend) vertrek uit
bestuur/commissie van:

Bestuur

Jan van Zanen, burgemeester Utrecht (voorzitter)
Boudewijn Revis, wethouder Den Haag
(commissievoorzitter Ruimte, Wonen en Mobiliteit)
Ina Adema, burgemeester Lelystad
Anne de Baat, secretaris Capelle a/d IJssel

Commissie Financiën

Maarten Offringa, wethouder Súdwest Fryslân

Commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs

Sjoerd Feitsma, wethouder Leeuwarden
Cees van den Bosch, wethouder Schouwen-Duiveland

Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Nassaulaan 12 Den Haag | Postbus 30435 | 2500 GK Den Haag
070 - 373 83 93 | info@vng.nl

U202000622

PROD

Bestuur/commissies

Vacature door (komend) vertrek uit
bestuur/commissie van:

Commissie Ruimte, Wonen en

Laura Broekhuizen, wethouder Oldambt

Mobiliteit

Hein Kuiken, wethouder Harlingen
Aart de Kruijff, wethouder Barneveld

Commissie Economie, Klimaat,

Willemien Vreugdenhil, wethouder Ede

Energie en Milieu
Commissie Bestuur en Veiligheid

Fred Schenk, raadslid Bunnik

Commissie Raadsleden en Griffiers

Lonneke Janssen, raadslid Venlo
Peter van Corler, raadslid Utrecht

College voor Arbeidszaken

Een vacature in de categorie 100.000+ inwoners
Twee vacatures in de categorie 25-50.000 inwoners
(die in de afgelopen ronde niet konden worden
ingevuld)

Commissie Europa en Internationaal

Frans Mencke, secretaris Hoorn

Profielschetsen
In de bijlage bij deze ledenbrief vindt u profielschetsen per vacature. Voor de vacatures van
voorzitter en van voorzitter van de commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit is er een uitgebreidere
profielschets. Kandidaten voor deze posities moeten rekening houden met een tijdsbeslag van een
dag in de week. Voor overige bestuurs- en commissieleden is er een beknopte profielschets en
gaan wij uit van een tijdsbeslag van een halve dag per week. Dit is afhankelijk van de taakverdeling
binnen bestuur/commissie en actualiteit op de verschillende thema’s van bestuur of de betreffende
commissie. Voor de volledigheid wijzen wij u erop dat onze huidige voorzitter Jan van Zanen heeft
aangegeven beschikbaar te zijn voor een nieuwe benoemingstermijn.
Selectieprocedure
De selectie van kandidaten vindt plaats door de adviescommissie governance (voorzitter Paul
Depla), die per vacature één kandidaat selecteert. De kandidaten op deze enkelvoudige voordracht
van de adviescommissie worden uiterlijk 23 oktober a.s. bekend gemaakt aan de leden. Op dat
moment wordt ook de mogelijkheid geopend om tegenkandidaten te stellen. In de Buitengewone
ALV van 27 november a.s. spreken de leden zich uit over de kandidaten op de enkelvoudige
voordracht van de adviescommissie en eventuele tegenkandidaten.
Aanmelding kandidaten:
U kunt zich kandidaat stellen tot uiterlijk woensdag 23 september a.s. vóór 12.00 uur
Op de website https://governance.vng.nl/ kunt u zich registreren als kandidaat en aangeven
naar welke vacature(s) uw belangstelling uitgaat.
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Met vriendelijke groet,
Vereniging van Nederlandse Gemeenten

L.K. Geluk
Algemeen directeur
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