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Samenvatting 

Op 26 oktober jl. informeerden wij u over de enkelvoudige voordracht van de adviescommissie voor 

de invulling van in totaal 216 vacatures in het VNG bestuur en de vaste beleidscommissies  

alsmede de mogelijkheid tot het stellen van tegenkandidaten. Er zijn daarop geen tegenkandidaten 

gesteld. In de Buitengewone ALV van 30 november a.s. zullen de kandidaten op de enkelvoudige 

voordracht van de adviescommissie aan u ter besluitvorming worden voorgelegd.  

 

In de bijlage treft u het overzicht van alle voorgedragen kandidaten aan. In het eerdere overzicht 

ontbraken abusievelijk de kandidaten voor de commissie Ruimte, Wonen & Mobiliteit, zoals die 

eerder in de ledenbrief van 13 juli jl. aan de leden bekend zijn gemaakt.  

 

De eerstvolgende vacatureronde vindt plaats na de raadsverkiezingen voor herindelende 

gemeenten van 21 november a.s. Rekening houdend met de tijd die nodig is voor collegevorming 

zullen deze vacatures begin januari 2019 worden opengesteld. 

 

 

Brief aan de leden 

T.a.v. het college en de raad 

 

  Datum 

15 november 2018 

Ons kenmerk 

COS/U201801022 

Lbr. 18/070 

Telefoon 

070 373 8393 

Bijlage(n) 

1 

 

  

   

Onderwerp 

Bekendmaking kandidaten VNG bestuur en commissies 
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Geacht college en gemeenteraad, 

 
Op 26 oktober jl. informeerden wij u over de enkelvoudige voordracht van de adviescommissie voor 

de invulling van in totaal 216 vacatures in het VNG bestuur en de vaste beleidscommissies  

alsmede de mogelijkheid tot het stellen van tegenkandidaten. Er zijn daarop geen tegenkandidaten 

gesteld. In de Buitengewone ALV van 30 november a.s. zullen de kandidaten op de enkelvoudige 

voordracht van de adviescommissie aan u ter besluitvorming worden voorgelegd. Gelet op het 

ontbreken van tegenkandidaten zullen de kandidaten op de enkelvoudige voordracht van de 

adviescommissie in één stemming aan u worden voorgelegd.  

 

In de bijlage treft u het overzicht aan van alle kandidaten die na de raadsverkiezingen van  

21 maart jl. in drie vacaturerondes door de adviescommissie zijn voorgedragen. In het eerdere 

overzicht bij de ledenbrief van 26 oktober jl. ontbraken abusievelijk nog de kandidaten voor de 

commissie Ruimte, Wonen & Mobiliteit, zoals die eerder in de ledenbrief van 13 juli jl. aan de leden 

bekend zijn gemaakt. De betreffende kandidaten zijn alle door het VNG bestuur tot waarnemer 

benoemd, uitgezonderd vicevoorzitter Hubert Bruls wiens benoemingstermijn doorloopt tot de 

Buitengewone ALV van 30 november a.s.  

 

  

Aan de leden 

 

  Datum 

15 november 2018 

Ons kenmerk 

COS/U201801022 

Lbr. 18/070 

Telefoon 

070 373 8393 

Bijlage(n) 

1 

 

  

   

Onderwerp 

Bekendmaking kandidaten VNG bestuur en commissies 
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Voorts ontstaat een extra vacature in de commissie Bestuur & Veiligheid in verband met het 

afscheid van burgemeester Milo Schoenmaker in januari 2019. Deze vacature wordt opengesteld in 

de eerstvolgende vacatureronde die wordt gestart na de raadsverkiezingen voor herindelende 

gemeenten van 21 november a.s. Rekening houdend met de tijd die is gemoeid met de 

collegevorming zullen deze vacatures begin januari 2019 per ledenbrief worden opengesteld.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 

 

mr. J.H.C. van Zanen 

voorzitter 

 

 


