Profielschetsen per vacature in VNG bestuur, commissies en colleges
(bijlage bij ledenbrief 10 januari 2018)
Toelichting
In de profielschetsen voor 23 vacatures wordt per vacature:
- ingegaan op de inhoudelijke portefeuille en bijbehorende actuele thema’s
- aangegeven of specifieke doelgroepen (bijv. vrouwen of vertegenwoordigers kleine
gemeenten) in het bijzonder worden uitgenodigde om zich kandidaat te stellen.
VNG BESTUUR (2 VACATURES)
- Gelet op de vereisten in de VNG Statuten dient in een van de vacatures een raadslid te worden
benoemd
- Lokale bestuurders die in het bijzonder worden uitgenodigd om zich kandidaat te stellen:
o Vrouwen.
COMMISSIE BESTUUR & VEILIGHEID (2 VACATURES)
Gelet op de verschillende portefeuilles waarvoor de commissie verantwoordelijk is wordt gezocht naar
een kandidaat met een zwaar juridisch profiel en een kandidaat met een zwaar veiligheidsprofiel.
-

-

Zwaar juridisch profiel:
o Deskundigheid op het gebied van de Gemeentewet/Algemene wet bestuursrecht en
het gemeenterecht in algemene zin
o Kennis van de Wet openbaarheid van bestuur en het wetsvoorstel Open Overheid
o Affiniteit met bijzondere wetgeving, zoals de Drank en Horecawet, Wet Markt en
Overheid, aanbestedingswetgeving
o Affiniteit met de modelverordeningen van de VNG en de wijze waarop deze producten
tot stand komen.
Zwaar veiligheidsprofiel:
o Deskundigheid op het gebied van (verantwoordelijkheid voor) integrale veiligheid
o Affiniteit met aantal opgaven zoals zorg en veiligheid, ondermijning en boa's

COMMISSIE INFORMATIESAMENLEVING (1 VACATURE)
- Portefeuille: publieke waarden en ethische kaders
- Thema’s: maatschappelijke opgaven in de informatiesamenleving en agenderen van
waardenvraagstukken (bijv. privacy)
- Lokale bestuurders die in het bijzonder worden uitgenodigd zich kandidaat te stellen:
o vrouwen
o burgemeesters of wethouders
COMMISSIE FINANCIËN (1 VACATURE)
- Lokale bestuurders die in het bijzonder worden uitgenodigd zich kandidaat te stellen:
o vrouwen

COMMISSIE ECONOMIE, KLIMAAT, ENERGIE & MILIEU (2 VACATURES)
- Portefeuille: economie
- Thema’s: inkoop & aanbesteden en smart society
- Portefeuille: milieu
- Thema’s: het brede gebied van milieu, met o.a. luchtkwaliteit, asbest, externe veiligheid en
geluid. Deze thema’s kennen ook raakvlakken met het onderwerp Vergunningen, Toezicht en
Handhaving (VTH) dat onder de commissie RWM valt
- Lokale bestuurders die in het bijzonder worden uitgenodigd zich kandidaat te stellen:
o vrouwen
o burgemeesters en bestuurders van een gemeente tot 25.000 inwoners
COMMISSIE RUIMTE, WONEN & MOBILITEIT (2 VACATURES)
- Portefeuille: vergunningverlening, toezicht en handhaving
- Thema’s: stelsel omgevingsdiensten, bouwregelgeving, bouwkwaliteit en leges
- Portefeuille: Landbouw en natuur
COMMISSIE ZORG, JEUGD & ONDERWIJS (3 VACATURES)
- Portefeuille: cultuur
- Portefeuille: VN verdrag
- Portefeuille: relatie met patiënten/cliëntenorganisaties.
COMMISSIE PARTICIPATIE, SCHILDHULPVERLENING & INTEGRATIE (2 VACATURES)
- Twee vacatures voor de portefeuille: armoede en schulden
- Lokale bestuurders die in het bijzonder worden uitgenodigd zich kandidaat te stellen:
o kandidaten uit een kleine of middelgrote gemeente
COMMISSIE RAADSLEDEN & GRIFFIERS (1 VACATURE)
Op basis van de VNG Statuten komen voor deze commissie alleen raadsleden en griffiers in
aanmerking.
-

-

Lokale bestuurders die in het bijzonder worden uitgenodigd zich kandidaat te stellen:
o Raadsleden (vanwege het evenwicht tussen het aantal raadsleden en griffiers in de
huidige commissie)
Het gaat niet om een specifieke portefeuille.

COLLEGE VOOR ARBEIDSZAKEN (4 VACATURES)
Gelet op de vereiste vertegenwoordiging naar cohort van gemeentegrootte zoeken wij
portefeuillehouders personeel uit:
- gemeenten met 100.000+ inwoners (twee vacatures)
- gemeenten met 50-100.000 inwoners (een vacature)
- gemeenten met minder dan 50.000 inwoners (een vacature)

COLLEGE VAN DIENSTVERLENINGSZAKEN (1 VACATURE)
Voor de vacature in dit college is er op basis van onder meer het Reglement van het CvD een
specifiekere profielschets dan voor andere commissies/colleges.
Wij zoeken een gemeentesecretaris voor de behartiging van de thema’s:
- Adviseren over vaststellen van standaarden
- Adviseren en monitoren activiteiten en besteding middelen Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke
Uitvoering (GGU).
Thema: Adviseren over vaststellen van standaarden
Standaarden zijn gericht op verbetering van de kwaliteit en efficiëntie van gezamenlijke gemeentelijke
uitvoering. Het gaat om gezamenlijke afspraken, voorzieningen en/of technische standaarden.
Standaardverklaring kan in fasen plaatsvinden: aankondiging dat aan een standaard wordt gewerkt,
richtinggevend besluit over de contouren van een standaard om vanaf dat moment te ordenen in de
sector. Bij een besluit tot standaardverklaring hoort ook een besluit over de mate van verbindendheid
en het tempo van invoering. In de regel komen verzoeken om standaardverklaringen via de Taskforce
Samen Organiseren bij het CvD. De Taskforce voorziet deze verzoeken van een advies, waarin zij ook
ingaat op de mate van verbindendheid en de termijn van (gefaseerde) invoering ervan.
Thema Adviseren en monitoren activiteiten en besteding middelen Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke
Uitvoering (GGU)
Deze taak heeft een directe relatie met de manier waarop de voorbereiding van voorstellen voor de
ALV van de VNG over de uit te voeren activiteiten en het bijhorende beslag op de middelen uit het
Fonds is ingericht en hoe de verantwoording aan de ALV over de resultaten, inhoudelijk en in geld
verloopt. Ultiem is hier het VNG-bestuur verantwoordelijk; in de opmaat naar de ALV speelt het CvD
een belangrijke rol doordat zij zowel over het voorstel Activiteitenportfolio/jaarprogramma GGU als over
de begroting Fonds GGU het laatste bestuurlijke voorportaal voor het bestuur is.
Het proces hiervoor verloopt vanaf 2018 jaarlijks in verschillende opeenvolgende fasen, die voor wat
betreft de begroting van het Fonds GGU aansluiten bij de reguliere P&C-cyclus van de VNG

COMMISSIE EUROPA & INTERNATIONAAL (2 VACATURES)
Voor de vacatures in deze commissie zijn er op basis van onder meer het Reglement van de
commissie E&I en aanvullende Europese/internationale regels specifiekere profielschetsen dan voor
andere commissies.
Er zijn twee vacatures in de internationale delegatie van de commissie op de thema’s:
- Stad en ommeland in Europees en mondiaal perspectief
- Innovatie en regionale economische ontwikkeling.
A. Profielschetsen internationale delegatie
De Commissie Europa en Internationaal heeft twee vacatures in de internationale delegatie. Deze
vacatures zijn ontstaan door het vertrek van dhr. Van Keulen en dhr. Berends.
De commissie heeft een eigen werkwijze en reglement binnen de VNG-governance. De commissie
heeft als opdracht om de belangen te behartigen van de Nederlandse Gemeenten in de Europese Unie
(EU), de Raad van Europa en in andere internationale gremia zoals de Verenigde Naties. De leden zijn

werkzaam in vijf delegaties. Meer informatie over de organisatie en werkzaamheden van de commissie
vindt u in deel C van deze bijlage en op de commissiepagina op de website van de VNG.
Profiel –
Beleidsterrein – vakinhoud en vereisten
portefeuille
Thema Stad en ommeland in Europees en mondiaal perspectief
Mondiale
Beleidsterreinen: Integrale stedelijke ontwikkeling wereldwijd; VNG
Duurzame
International programma DEALS (governance of inclusive green growth in
Stedelijke Agenda cities); opvolging Habitat III agenda.

Aantal
leden
1

Global Goal 11: Maak steden en dorpen inclusief, veilig, veerkrachtig en
duurzaam
Vereisten en inzet
 De Europese en internationale vereisten zoals beschreven in deel B.
 Affiniteit en ervaring met genoemde beleidsterreinen in huidige of
vorige bestuurlijke functies;
 Deelname aan de vergaderingen van de Commissie Europa en
Internationaal (3-4 keer per jaar);
 Deelname aan de adviescommissie en andere bijeenkomsten in het
kader van het programma DEALS (3-4 keer per jaar);
 Volgen van ontwikkelingen in het kader van de UN Habitat III
Agenda; en mogelijk deelname aan internationale debatten over
stedelijke ontwikkeling;
 Adviseren over de ontwikkeling van diensten en producten van VNG
International op het terrein integrated urban development;
 Gezien de inhoud van deze portefeuille, gaat de voorkeur uit naar
een bestuurder uit een grote of middelgrote stad;
 Affiniteit en ervaring met City Deals, proeftuinen of andere
innovatieve bestuursvormen is gewenst.
Meer informatie over het programma DEALS vindt u hier.
Thema Innovatie en regionale economische ontwikkeling
Internationale
Beleidsterreinen: internationale positionering van Nederlandse gemeenten in 1
aspecten van
economische ontwikkeling (o.a. via International Strategic Board, Trade NL
lokale
en RVO), Strategische reisagenda, internationalisering MKB
economische
Global Goal 8: Duurzame, inclusieve en bestendige economische groei en
ontwikkeling
volledige en productieve werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen
bevorderen.
Vereisten en inzet
 De Europese en internationale vereisten zoals beschreven in deel B.
 Affiniteit en ervaring met genoemde beleidsterreinen in huidige of vorige
bestuurlijke functies;
 Deelname aan de vergaderingen van de Commissie Europa en
Internationaal (3-4 keer per jaar)
 bestuurlijke verbinding namens de VNG met de International Strategic
Board en Trade NL;




Verbinding maken met de VNG Commissie Economie, Klimaat, Energie
en Milieu, o.a. op het thema ‘Smart Cities’.
Voorzitten van of anderszins bijdragen aan bijeenkomsten voor
gemeenten over economische samenwerking in een internationale
context.

(in aanvulling op de algemene profielschets)

B. De algemene en de Europese en internationale vereisten voor de leden van de
Commissie Europa en Internationaal
De rollen van de commissieleden zijn vakinhoudelijk onderhandelaar en ambassadeur. Vereisten zijn:
 affiniteit (kennis en ervaring) met de vakinhoudelijke beleidsterreinen in huidige of vorige
bestuurlijke functies
 Affiniteit met de Europese Unie, de Raad van Europa, de Verenigde Naties en gemeentelijke
Europese en internationale samenwerking.
 Bereid zijn om de VNG te vertegenwoordigen in Europese en internationale gremia (zoals de
Europese koepelvereniging Council of European Municipalities and Regions, de wereld
koepelvereniging United Cities and Local Governments, het Comité van de Regio’s, het Congres
van Lokale en Regionale Overheden van de Raad van Europa, programma’s van VNG International
of in andere internationale gremia).
Hiervoor dient de bestuurder:
 de benodigde tijd ter beschikking te kunnen stellen (zie overzicht voor tijdsbelasting per
delegatie hieronder);
 de bereidheid te hebben om te reizen;
 bij voorkeur te beschikken over relevante kennis en ervaring van Europese en internationale
processen;
 over een goede kennis van de Engelse taal te beschikken (kennis van Frans, Spaans of
andere talen is een pre);
 de bereidheid te hebben om in het CvdR en het Congres rapporteur te worden.
 Beschikbaar zijn om aan de vergaderingen van de beleidscommissies (en eventuele
expertnetwerken) deel te nemen. De leden van de Commissie Europa en Internationaal zijn
verantwoordelijk voor het uitdragen van de standpunten van de VNG in de Europese Unie, de Raad
van Europa, de Verenigde Naties en tijdens Europese of internationale debatten en bestuurlijke
overleggen in Nederland. Hiervoor is het noodzakelijk dat de leden indien van toepassing nauwe
banden met de VNG beleidscommissies en expertnetwerken onderhouden en aan de
vergaderingen van deze commissie deelnemen.
 Beschikbaar zijn voor Europese of internationale debatten in Nederland en bestuurlijke overleggen
bij het Rijk en de Tweede Kamer.
 Europese en internationale aangelegenheden op de kaart zetten binnen de VNG en bij de leden.
Dat wil zeggen:
 de advisering van het bestuur, de verschillende beleidscommissies van de VNG en VNG
International over Europese en internationale ontwikkelingen.
 een ambassadeursrol vervullen in Nederland. Deze rol houdt in dat Commissieleden met
enige regelmaat Europese en internationale onderwerpen onder de aandacht brengen van
andere gemeenten.

C. Achtergrondinformatie Commissie Europa en Internationaal
De structuur van de Commissie Europa en Internationaal

De Commissie Europa en Internationaal heeft een vertegenwoordigende rol, namelijk het behartigen
van de belangen van de Nederlandse Gemeenten in de Europese Unie, de Raad van Europa, de
Verenigde Naties en tijdens Europese of internationale debatten en bestuurlijke overleggen in
Nederland. De Commissie bestaat uit een aantal Europese en internationale delegaties, zoals de
gemeentelijke leden en plaatsvervangende leden naar het Europees Comité van de Regio’s; de
gemeentelijke leden en plaatsvervangende leden naar het Congres van Lokale en Regionale
Overheden van de Raad van Europa en de internationale delegatie van de VNG bestaande uit
bestuurders die actief zijn in internationale trajecten en programma’s van VNG International.
De Commissie is gebaseerd op een matrix-model met enerzijds de verschillende Europese en
internationale delegaties en anderzijds inhoudelijke thema’s. De verschillende portefeuillehouders
functioneren in een delegatie en kunnen ook binnen inhoudelijke thema’s met elkaar overleggen en
afstemmen om in de verschillende Europese en internationale gremia hetzelfde standpunt uit te dragen.
De internationale delegatie van de Commissie Europa en Internationaal
De internationale delegatie van de Commissie Europa en Internationaal adviseert het VNG bestuur en
de VNG directie over het internationale beleids- en projectenwerk, en verbindt de strategie en
prioriteiten van de VNG met het internationale perspectief. De door de VN vastgestelde duurzame
ontwikkelingsdoelen (Global Goals) vormen hierbij het referentiekader. De leden van de internationale
delegatie vertegenwoordigen waar nodig de VNG in internationale debatten en bijeenkomsten. Tevens
adviseren de leden van de internationale delegatie VNG International in de implementatie van de
projecten die VNG International uitvoert op het gebied van decentralisatie en versterking van lokaal
bestuur. De internationale delegatie van de Commissie Europa en Internationaal bestaat uit 10 leden.

De vakinhoudelijke thema’s voor de periode 2018-2022
De Commissie Europa en internationaal heeft in de periode 2018-2022 de volgende prioritaire thema’s:
1. Stad en ommeland in Europees en mondiaal perspectief.
 Europese en Mondiale Urban Agenda
 Europees Plattelandsbeleid (GLB)
2. Energie, klimaat en circulaire economie.
3. Bestuurlijke vernieuwing in de Europese en mondiale context
 Versterking lokale democratie en autonomie
 Ondermijning
4. Innovatie en regionale economische ontwikkeling
 EU-budget en -fondsen.
 Grensoverschrijdende samenwerking
 Nabuurschapsbeleid
 Interne Markt (aanbesteden en staatssteun)
 Informatiesamenleving en digitalisering
 vestigingsklimaat, handelsbeleid, internationale profilering
5. Inclusieve samenleving en sociale zaken
 Werkgelegenheid en onderwijs
 Mensenrechtenbeleid op lokaal niveau
 Integratie nieuwkomers
6. Mondiale crises: preventie en respons.
 Rampen en weerbaarheid
 Fragiele staten en vrede
 Migratie en opvang in de regio

