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Geachte mevrouw Ollongren, 
 
Naar aanleiding de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 in Nederland heeft de VNG het 
bestuur, de commissies en colleges hernieuwd. Op basis van enkelvoudige voordracht van de 
adviescommissie zijn op 13 juli de waarnemende leden van bestuur, commissies en colleges VNG 
benoemd. Dit geldt ook de Commissie Europa en Internationaal, waar de Nederlandse delegatie 
naar het Congres van Lokale en Regionale Overheden van de Raad van Europa deel van uitmaakt.  
 
Men heeft bij de benoeming de balans van de gehele delegatie in acht genomen rekening 
houdende met de leden van de regionale kamer. In overeenstemming met de procedure, zoals 
neergelegd in de Statutaire Resolutie en het Handvest van het Congres, doen wij u hieronder onze 
voordracht toekomen voor de gemeentelijke leden van de Nederlandse delegatie naar het Congres 
van Lokale en Regionale Overheden.  
 
Leden lokale kamer 
Dhr. H.M. Bergmann, burgemeester van de gemeente Middelburg (VVD) 
Mw. B. van den Berg, Wethouder van de gemeente Beverwijk (D66) 
Dhr. J. Wienen, burgemeester van de gemeente Haarlem (CDA) 
Mw. W. Delissen-van Tongerlo, burgemeester van de gemeente Peel en Maas (VVD) 
 
Plaatsvervangende leden lokale kamer 
Mw. L. Kroon, Burgemeester van de gemeente Waterland (onafhankelijk lid) 
Dhr. G. Gabriëls, Wethouder van de gemeente Weert (WeertLokaal) 
Dhr. J. Bengevoord, Burgemeester van de gemeente Winterswijk (Groenlinks) 
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Ik verzoek u de kandidaten aan te wijzen tot lid, respectievelijk plaatsvervangend lid, van het 
Congres van Lokale en Regionale Overheden en daarvan mededeling te doen aan de secretaris-
generaal van het Congres. 
 
Over het voorstel bestaat volledige overeenstemming tussen het IPO en de VNG. De nieuwe 
samenstelling van de gehele delegatie is ingesloten in de bijlage. 
 
Wij vertrouwen erop dat u met deze delegatie akkoord gaat. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 
J. Kriens 
Algemeen directeur 
   
 
 
 
  
 


