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Samenvatting 

 

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

totaal 15 vacatures in het huidige bestuur en de huidige commissies.  

 

Tevens vindt u in deze brief de voordracht voor de voorzitter en leden van de nieuwe commissie 

Raadsleden & Griffiers. Na een periode van anderhalf jaar zal het functioneren van deze nieuwe 

commissie worden geëvalueerd. Op basis van de uitkomsten van de evaluatie zal de nieuwe 

commissie formeel in de governance van de VNG worden verankerd.  

 

Op de Buitengewone ALV van 30 november 2015 zullen de leden stemmen over alle door de 

adviescommissie gestelde kandidaten en eventuele tegenkandidaten (met uitzondering van de 

gestelde kandidaat voor de commissie Europa & Internationaal, die conform het Reglement van 

de commissie aangewezen wordt door het VNG bestuur).  

 

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.  
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Geacht college en gemeenteraad, 

 

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

totaal 15 vacatures in het huidige bestuur en de huidige commissies, en een voordracht voor de 

voorzitter en leden van de nieuwe commissie Raadsleden & Griffiers. 

 

De adviescommissie draagt Berend de Vries, wethouder Tilburg, voor als nieuwe voorzitter van de 

commissie Milieu, Energie & Mobiliteit, tevens lid bestuur.  

 

Daarnaast doet de adviescommissie een voordracht voor de voorzitter en 19 leden van de nieuwe 

commissie Raadsleden & Griffiers. De adviescommissie draagt Josee Gehrke voor als voorzitter 

van de nieuwe commissie. Na een periode van anderhalf jaar zal het functioneren van de nieuwe 

commissie worden geëvalueerd. Op basis van de uitkomsten van de evaluatie zal de nieuwe 

commissie formeel in de governance van de VNG worden verankerd.  

 

Op de Buitengewone ALV van 30 november 2015 zullen de leden stemmen over alle door de 

adviescommissie gestelde kandidaten en eventuele tegenkandidaten. Een uitzondering geldt voor 

de gestelde kandidaat voor de commissie Europa & Internationaal. Deze kandidaat wordt conform 

het Reglement van deze commissie aangewezen door het VNG bestuur.  

 

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.  
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Toelichting op voordracht adviescommissie  

 

Algemeen 

 

Ook deze ronde hebben zich veel weer kandidaten gemeld voor de vacatures. Er moesten dus 

keuzes worden gemaakt die, ook gezien de kwaliteit van veel kandidaten, niet makkelijk waren.  

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 spreiding, 

gemeentegrootte, partijpolitieke kleur, man-vrouw verhouding en doelgroep (burgemeester, 

wethouder, raadslid, secretaris en griffier).  In deze vacatureronde is gewerkt met specifieke 

profielschetsen voor de verschillende vacatures. 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 een meer evenredige vertegenwoordiging van 

vertegenwoordigers van lokale partijen een belangrijk speerpunt. Zij vormen de grootste politieke 

partij of beter gezegd “politieke stroming”. In de nieuwe bestuurlijke organisatie is het aandeel van 

de vertegenwoordigers van lokale partijen verdubbeld.  

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 vacatures 

 

Invulling vacatures in bestuur en vaste beleidscommissies VNG 

 

In de ledenbrief van 4 september jl. zijn in totaal 15 vacatures opengesteld in bestuur en vaste 

beleidscommissies van de VNG. Daarnaast zijn de 20 vacatures voor de nieuwe commissie 

Raadsleden & Griffiers opengesteld. Op de voordracht van de adviescommissie voor deze nieuwe 

commissie wordt in de volgende paragraaf ingegaan.  
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De adviescommissie doet de volgende enkelvoudige voordracht voor de invulling van de  

15  vacatures in het bestuur en vaste beleidscommissies van de VNG: 

 

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

Commissievoorzitter Milieu, 

Energie & Mobiliteit, tevens 

lid bestuur 

- Olaf Prinsen, wethouder 

Apeldoorn 

- Berend de Vries, 

wethouder Tilburg 

Lid commissie Milieu, 

Energie & Mobiliteit (2) 

- Jan Batelaan, wethouder 

Menterwolde 

- Cees Vermeer, secretaris 

Zaanstad 

- Jos Beugelsdijk, 

raadslid Noordwijkerhout 

- Cees Vermeer, secretaris 

Breda 

Lid commissie  

Bestuur & Veiligheid (3) 

- Jan van Zanen, 

burgemeester Utrecht 

- Onno van Veldhuizen, 

burgemeester Hoorn 

- Frank Koen, burgemeester 

Capelle a/d IJssel 

- Lucas Bolsius, 

burgemeester  

Amersfoort 

- Rianne Donders- de 

Leest, burgemeester 

Roermond 

- Milo Schoenmaker, 

burgemeester Gouda 

Lid commissie 

Dienstverlening & 

Informatiebeleid 

- Franc Weerwind, 

burgemeester Velsen 

- Franc Weerwind, 

burgemeester Almere 

Lid commissie  

Onderwijs, Cultuur & Sport 

(4) 

- Jeroen Gebben, 

wethouder Barendrecht 

- Jo-Annes De Bat, 

wethouder Goes 

- Bernie van den Berg, 

wethouder Breda 

- Christian van den Berg, 

secretaris Doesburg 

 

- Chris Dekker, wethouder 

 Middelburg 

- Michiel van der Vlies, 

wethouder Hendrik-Ido-

Ambacht  

- Aline Pastoor, raadslid  

Zeist 

- Paul de Ridder, 

secretaris  Oosterhout 

Lid commissie Gezondheid 

& Welzijn 

- Sjoerd Tolsma, wethouder 

Súdwest Fryslân 

- Stella van Gent, 

wethouder Súdwest 

Fryslân 

Lid commissie Werk & 

Inkomen (2) 

- Yvonne van Mierlo, 

wethouder Helmond  

- Jacqueline Verbeek-

Nijhof, wethouder Zeist 

- Arianne Hollander, 

wethouder Veenendaal 

Ellen te Riele, raadslid  

             Hof van Twente 

Lid commissie  

Europa & Internationaal (*)  

- Selçuk Akinci, wethouder 

Breda 

 

- Annemarie Penn-te 

Strake, burgemeester 

Maastricht 

 

(*) Deze kandidaat wordt conform het Reglement van de commissie Europa & Internationaal 

aangewezen door het VNG bestuur. 
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Invulling vacatures in nieuwe commissie Raadsleden & Griffiers 

De adviescommissie draagt Josee Gehrke, griffier van De Wolden, voor het voorzitterschap van de 

commissie voor. Zij heeft een belangrijke rol gespeeld in het voortraject om tot deze commissie te 

komen. In dit voortraject werd intensief samengewerkt tussen VNG, Raadslid.nu en de Vereniging 

van Griffiers. Zij was trekker om te komen tot de huidige taakopdracht, waarbij de rol en positie van 

de gemeenteraad op diverse thema’s centraal staat. Zij heeft in het denken over deze rol en 

positie van de Raad al veel bijgedragen. Zij beschikt over een grote ervaring en capaciteiten om 

ook in de pilotfase van anderhalf jaar die hierop volgt de kar trekken.  

De voordracht van de adviescommissie voor de nieuwe commissie Raadsleden & Griffiers ziet er 

als volgt uit:  

Commissie Raadsleden & Griffiers Voordracht adviescommissie: 

Commissievoorzitter - Josee Gehrke, griffier De Wolden

Leden (19) - Diane Bergman, raadslid Lelystad

- Klaas Boer, raadslid Slochteren

- Heleen van Dijk, griffier Friese Meren
- Ton Dijkmans, raadslid Cranendonck

- Marike van Doorn, raadslid Almelo

- Anouk van Eekelen, raadslid Wassenaar

- Annet ten Hoff, griffier Steenwijkerland

- Andrew van Horssen, raadslid Kerkrade

- Jan Houtenbos, raadslid Bergen NH

- Robbert Lievense, raadslid Schouwen-

Duivenland

- Eric Meurs,  griffier Vlaardingen

- Arjan Oudbier, griffier Apeldoorn

- Marian Pater, raadslid Zwijndrecht

- Marnix Philips, griffier Hollands Kroon

- Ellen Speet, griffier Wageningen

- Mathilde Stiekema, raadslid Haren

- Gerard Vrenken, griffier Tilburg

- Steven de Vries, raadslid Utrecht

- William van Zanen, griffier Houten 



onderwerp Bekendmaking voorgedragen kandidaten VNG Adviescommissie Governance najaar 2015 

datum 22 oktober 2015  05/05 

 

 

 

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 9 november 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, 

 

 

mr J.H.C. van Zanen 

voorzitter  

 

 

 

 

 

 

 

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

 

http://www.vng.nl/

