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Samenvatting 

Hierbij ontvangt u het overzicht van de door de adviescommissie gestelde kandidaten voor negen  

vacatures in het bestuur en een aantal vaste beleidscommissies van de VNG. De 

adviescommissie draagt Jan van Zanen, burgemeester van Utrecht, voor in de vacature van 

voorzitter van de VNG. Op de Algemene Ledenvergadering van 3 juni 2015 zullen de leden 

stemmen over alle door de adviescommissie gestelde kandidaten en eventuele tegenkandidaten.  

In deze ledenbrief wordt een toelichting gegeven op de enkelvoudige voordracht van de 

adviescommissie voor de vacatures en de verdere procedure, waaronder de mogelijkheid om 

tegenkandidaten te stellen.  

Voorts wordt een voorstel tot wijziging van de Statuten aangekondigd dat het mogelijk maakt dat  

vertegenwoordigers uit gemeenten die reeds in het bestuur zitting hebben in aanmerking kunnen 

komen voor het  voorzitterschap en het vice-voorzitterschap van de VNG. Daarmee wordt 

voorkomen dat vertegenwoordigers uit deze gemeenten, waaronder op dit moment drie van de 

vier G4-gemeenten en negen G32-gemeenten, op voorhand worden uitgesloten van het 

voorzitterschap en het vice-voorzitterschap.  
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Geacht college en gemeenteraad, 

 

Hierbij ontvangt u het overzicht van de door de adviescommissie gestelde kandidaten voor een 

aantal vacatures in het bestuur en een aantal vaste beleidscommissies van de VNG. De 

adviescommissie draagt Jan van Zanen, burgemeester van Utrecht, voor in de vacature van 

voorzitter van de VNG. Op de Algemene Ledenvergadering van 3 juni 2015 zullen de leden 

stemmen over alle door de adviescommissie gestelde kandidaten en eventuele tegenkandidaten.  

 

In deze ledenbrief wordt een toelichting gegeven op de enkelvoudige voordracht van de 

adviescommissie voor de vacatures en de verdere procedure, waaronder de mogelijkheid om 

tegenkandidaten te stellen.  

Voorts wordt een voorstel tot wijziging van de Statuten aangekondigd dat het mogelijk maakt dat  

vertegenwoordigers uit gemeenten die reeds in het bestuur zitting hebben in aanmerking kunnen 

komen voor het voorzitterschap en het vice-voorzitterschap van de VNG. Daarmee wordt 

voorkomen dat vertegenwoordigers uit deze gemeenten, waaronder op dit moment drie van de 

vier G4-gemeenten en negen G32-gemeenten, op voorhand worden uitgesloten van het 

voorzitterschap en het vice-voorzitterschap.  

 
Toelichting op voordracht adviescommissie  

Algemeen 

Kwaliteit van kandidaten staat voorop, maar de adviescommissie houdt daarnaast 

vanzelfsprekend rekening met  de herkenbaarheid van bestuur en commissies voor de achterban 

van gemeenten. Dat betekent dat de adviescommissie naast de beoordeling van kandidaten aan 

de hand van de profielschetsen, ook rekening heeft gehouden met de criteria geografische 
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spreiding, gemeentegrootte, partijpolitieke kleur, man-vrouw verhouding en doelgroep 

(burgemeester, wethouder, raadslid, secretaris en griffier).     

 

De profielschetsen voor de vacatures  

In deze vacatureronde is gewerkt met specifieke profielschetsen voor de verschillende vacatures.  

De profielschets voor de voorzitter van de VNG is vastgesteld door het VNG bestuur in zijn 

vergadering van 12 maart jl. De specifieke profielschetsen voor de overige vacatures zijn 

gebaseerd op de eerdere profielschetsen voor het bestuur en per commissie. Bij deze specifieke 

profielschetsen staan de inhoudelijke portefeuilles van het bestuur en de commissies centraal. 

Van kandidaten wordt gevraagd dat zij over de juiste mix van expertise, ervaring en netwerk 

beschikken om de betreffende portefeuille in de commissie te behartigen. Deze profielschetsen 

vormden een centraal uitgangspunt in de afwegingen van de adviescommissie.   

 

Andere aandachtspunten: de vertegenwoordiging van vrouwen en de doelgroep raadsleden 

De samenstelling van bestuur en commissies moet ook herkenbaar zijn voor de leden. In de grote 

vacatureronde na de raadsverkiezingen was de meer evenredige vertegenwoordiging van 

vertegenwoordigers van lokale partijen een belangrijk speerpunt. In de nieuwe bestuurlijke 

organisatie is het aandeel van de vertegenwoordigers van lokale partijen verdubbeld en zij vormen 

de grootste politieke partij of beter gezegd “politieke stroming”. In de Buitengewone ALV van 17 

november 2014 heeft Peter Noordanus, voorzitter van de adviescommissie, aangegeven dat in de 

komende periode de vertegenwoordiging van vrouwen en van de doelgroep raadsleden 

belangrijke aandachtspunten van de adviescommissie zijn.  

 

Invulling van vacature voor voorzitter VNG  

Een delegatie uit de adviescommissie heeft op 13 april jl. een gesprek gevoerd met Jan van 

Zanen. Mede op basis van dit gesprek is de adviescommissie van mening dat Jan van Zanen zeer 

goed past in de profielschets voor de VNG voorzitter en daarmee een uitstekende kandidaat is 

voor het voorzitterschap van de VNG.  

 

De adviescommissie ziet in hem: 

- Een “verbinder” die herkenbaar is voor de verschillende geledingen in de achterban, zowel 
voor grote als kleine gemeenten en zowel voor burgemeesters, wethouders, raadsleden, 
secretarissen als griffiers 

- Iemand die, in zijn  eigen woorden, “vergroeid” is met de vereniging en die eerder onder 
meer als commissielid Bestuur & Veiligheid en voorzitter van de Stichting Regres 
Bouwfraude een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het werk van de VNG 

- Een gezaghebbende vertegenwoordiger van de gemeenten richting het Rijk en andere 
stakeholders, die beschikt over een breed netwerk en een ruime ervaring in het openbaar 
bestuur.   
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Invulling vacatures in bestuur en commissies VNG  
 
Invulling vacatures 
In de ledenbrief van 13 maart jl. zijn in totaal negen vacatures opengesteld. De adviescommissie 
doet thans een enkelvoudige voordracht voor de invulling van deze vacatures.   

Bestuur/commissie/CvA: Ontstaan door (komend) vertrek: Voordracht adviescommissie: 

Voorzitter bestuur Annemarie Jorritsma, burgemeester 
Almere 

Jan van Zanen, 
burgemeester Utrecht 

Lid Bestuur Wendy Verkleij,  
wethouder Bodegraven 

Arne Weverling, 
wethouder Westland 

Lid commissie  
Bestuur & Veiligheid 

Rob Jonkers,  
wethouder Montfoort 

Sander van Alfen, 
Wethouder Buren 

Lid commissie 
Dienstverlening & 
Informatiebeleid 

Richard Meulenbroek,  
secretaris Breda 

Marcel Meijs, 
secretaris Enschede 

Lid commissie  
Ruimte & Wonen  
(twee vacatures) 

Marco Out,  
burgemeester Borger-Odoorn 

Ewout Casse,  
wethouder Haarlem 

Patricia Hoytink-Roubos, 
wethouder Berkelland 
 
Jonathan van Diemen, 
raadslid Ronde Venen  

Lid commissie Onderwijs, 
Cultuur & Sport 

Paul Depla,  
burgemeester Heerlen 

Paul de Rook, 
wethouder Groningen 

Lid commissie  
Europa & Internationaal  
(twee vacatures)  

Amy Koopmanschap, burgemeester 
Diemen 
 
Onno Hoes,  
burgemeester Maastricht 

Leontien Kompier, 
burgemeester Vlagtwedde 
 
Marcelle Hendrickx, 
wethouder Tilburg 
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Statutenwijziging  
 

Het voorstel 

Het voorstel tot wijziging van de Statuten maakt het mogelijk dat vertegenwoordigers uit 

gemeenten die reeds in het bestuur zitting hebben in aanmerking kunnen komen voor het  

voorzitterschap en het vice-voorzitterschap van de VNG. Daarmee wordt voorkomen dat 

vertegenwoordigers uit deze gemeenten, waaronder op dit moment drie van de vier G4-

gemeenten en negen G32-gemeenten, op voorhand worden uitgesloten van het voorzitterschap 

en het vice-voorzitterschap. Deze reparatie van de Statuten sluit aan bij de uitgangspunten van de 

commissie Governance, waarin kwaliteit centraal staat bij de selectie van kandidaten.  

 

Toelichting 

In zijn vergadering van 12 maart jl. heeft het bestuur van de VNG de profielschets voor het 

voorzitterschap van de VNG vastgesteld. Het bestuur heeft op dat moment, nog vóór de 

openstelling van de vacatures, ook vastgesteld dat onverkorte naleving van de huidige Statuten 

een onbedoeld en ongewenst effect oplevert. De statutaire bepaling dat iedere gemeente met 

maximaal één lid in het bestuur vertegenwoordigd kan zijn, leidt ertoe dat vertegenwoordigers uit 

gemeenten die reeds in het bestuur zitting hebben niet benoembaar zijn als voorzitter of vice-

voorzitter. Daarbij gaat het op dit moment onder meer om drie van de vier G4-gemeenten en 

negen G32 gemeenten. Voor de goede orde, zittende bestuursleden kunnen zich vanzelfsprekend 

wel zelf kandidaat stellen. Het genoemde effect is ook in tegenspraak met de uitgangspunten van 

de commissie Governance, waarin bij selectie de kwaliteit van kandidaten centraal staat.  

 

Voorstel tot wijziging van de Statuten 

Om de Statuten op dit punt te repareren stelt het bestuur voor om het huidige lid 4 van artikel 16 

“Samenstelling bestuur” als volgt te wijzigen.  

 

Huidige tekst artikel 16, lid 4: 

 

Uit eenzelfde gemeente kan niet meer dan één persoon zitting in het bestuur hebben. 

 

Voorgestelde nieuwe tekst artikel 16, lid 4:  

 

a. Uit eenzelfde gemeente kan niet meer dan één persoon zitting hebben in het 
bestuur. 

b. Het onder a van dit artikel bepaalde is niet van toepassing op de benoeming van 
personen in de functie van voorzitter en vice-voorzitter van het bestuur. 
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Het voorstel voor de Statutenwijziging zal in de ALV van 3 juni a.s. aan de leden worden  

voorgelegd. Voor aanvaarding van het voorstel is minimaal een twee derde meerderheid van de 

uitgebrachte stemmen nodig.  

 

Samenloop Statutenwijziging en verkiezing nieuwe voorzitter  

Met Jan van Zanen, burgemeester van Utrecht, draagt de adviescommissie een kandidaat voor 

die afkomstig is uit een gemeente waarvan een vertegenwoordiger reeds zitting heeft in het VNG 

bestuur. Jeroen Kreijkamp, wethouder van Utrecht, is als commissievoorzitter Onderwijs, Cultuur 

& Sport qualitate qua lid van het bestuur. Dat betekent dat de voorgestelde Statutenwijziging 

noodzakelijk is om Jan van Zanen te kunnen benoemen als voorzitter van de VNG.  

 

Ook bij de thans geldende Statuten kan de ALV Jan van Zanen benoemen als voorzitter van de 

VNG, zij het onder opschortende voorwaarden. De goedgekeurde Statutenwijziging dient eerst in 

een notariële akte te worden vastgelegd, waarna de formele benoemingstermijn van de nieuwe 

voorzitter ingaat na het passeren van de akte Statutenwijziging door de notaris.  

 

Het formele besluitvormingsproces vergt dat aan de ALV wordt voorgesteld om:  

 -     in te stemmen de Statutenwijziging 

-     de notulen op dit punt vast te stellen 

-     zich uit te spreken over Jan van Zanen, voorgedragen door de adviescommissie 

governance, én eventuele tegenkandidaten voor het voorzitterschap van de VNG, onder 

de opschortende voorwaarde van het passeren van de Statutenwijziging bij de notaris.  

Mogelijkheid tot het stellen van tegenkandidaten  

Conform de bepalingen in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de VNG hebben  

de leden de mogelijkheid om tegenkandidaten te stellen tot uiterlijk 13 mei 2015, 12.00 uur.  

Een tegenkandidaat kan alleen worden aangemeld door de gemeente of het gewest, waarvan  

de kandidaat lid van een bestuursorgaan, de secretaris of de griffier is. Voorts dient de  

tegenkandidatuur door tien andere leden van de Vereniging te worden gesteund. 

Hoogachtend, 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 

 

A. Jorritsma-Lebbink 

Voorzitter 

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


