
1. Invulling vacatures in VNG bestuur en commissies
Bijlage bij ledenbrief 15 mei 2020 

Voorstel 
Indien geen tegenkandidaten worden gesteld: 

- In te stemmen met benoeming van de door de adviescommissie VNG Governance
voorgedragen kandidaten voor 28 vacatures in VNG bestuur en commissies

Indien wel tegenkandidaten worden gesteld: 
- Een keuze te maken uit de door de adviescommissie voorgedragen kandidaten en gestelde

tegenkandidaten (u ontvangt in dit geval een nader voorstel in de week van 8 juni)

Samenvatting 
De adviescommissie Governance heeft op 6 mei jl. kandidaten voorgedragen voor in totaal  
28 vacatures in VNG bestuur en commissies. De adviescommissie heeft daarbij een keuze moeten 
maken uit ruim 120 kandidaten. In deze ledenbrief ontvangt u het overzicht van de voorgedragen 
kandidaten, een toelichting op de voordracht van de adviescommissie en een uitleg van de verdere 
procedure. In verband met het uitstel van de ALV tot medio september, wordt de invulling van de 
vacatures meegenomen in de bredere ledenraadpleging.  

Conform het Reglement voor de commissie Europa & Internationaal worden de voorgedragen  
tien kandidaten voor het lidmaatschap van deze commissie benoemd door het VNG bestuur.  
Voor de 18 andere voorgedragen kandidaten is het mogelijk om tot uiterlijk vrijdag 29 mei a.s. 
tegenkandidaten te stellen. De voorgedragen kandidaten en eventuele tegenkandidaten zullen 
vervolgens aan de leden worden voorgelegd.  

Overzicht voorgedragen kandidaten 
Hierbij ontvangt u het overzicht van de in totaal 28 voorgedragen kandidaten. 

Bestuur/commissie: Voordracht adviescommissie Governance: 

Bestuur Voorzitter CvA: Ton Heerts, burgemeester Apeldoorn 
Vicevoorzitter commissie E&I: Ap Reinders, burgemeester 
Stichtse Vecht 

Commissie Bestuur en Veiligheid Ard van der Tuuk, burgemeester Westerkwartier 
Jan ten Kate, wethouder Hardenberg 

Commissie Financiën Mirjam Pauwels, wethouder Assen 
Commissie Participatie, 
Schuldhulpverlening en Integratie 

Bert Wijbenga, wethouder Rotterdam 
Froukje de Jonge, wethouder Almere 
Kholoud Al Mobayed, wethouder Hoorn 
Martien Louwers, wethouder Arnhem 

Commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs Eelco Eerenberg, wethouder Utrecht 
Berend van der Ploeg, secretaris ’s-Hertogenbosch 
Cathalijne Dortmans, wethouder Helmond 
Inge Jongman, wethouder Groningen 



Bestuur/commissie: Voordracht adviescommissie Governance: 
 

Commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit Cornelis Visser, burgemeester Katwijk 
Commissie Economie, Klimaat, Energie 
en Milieu 

Karin Dekker, wethouder Assen 

Commissie Raadsleden en Griffiers 
 

Robert Kreukniet, raadslid Zwijndrecht 
Eleonore Karman, griffier Gouda 

Commissie Europa en Internationaal 
 

Vicevoorzitter: Ap Reinders, burgemeester Stichtse Vecht 
(tevens lid bestuur) 
Joris Bengevoord, burgemeester Winterswijk 
Axel Boomgaars, wethouder Ouder-Amstel  
Marina Starmans, burgemeester Dongen 
Harald Bergmann, burgemeester Middelburg 
Brigitte van den Berg, wethouder Beverwijk 
Arinda Callewaert-De Groot, burgemeester Bergeijk 
Cathelijne Bouwkamp, wethouder Arnhem 
Paul Dirkse, wethouder Leiden 
Geert Gabriels, wethouder Weert 
Mark Buijs, burgemeester Oosterhout  

College voor Arbeidszaken 
 

Voorzitter CvA: Ton Heerts, burgemeester Apeldoorn 
(tevens lid bestuur) 
David Vermorken, wethouder Gilze en Rijen 

 

Toelichting op voordracht adviescommissie Governance 
Voor in totaal 28 vacatures in het bestuur en een aantal commissies hebben zich ruim 120  
burgemeesters, wethouders, secretarissen, griffiers en raadsleden kandidaat gesteld. Uit deze 
kandidaten heeft de adviescommissie een keuze moeten maken. Voor het overgrote deel van de 
vacatures waren er meerdere uitstekend gekwalificeerde kandidaten. Om te komen tot een kwalitatief 
goede en representatieve samenstelling van bestuur en commissies heeft de adviescommissie zich 
naast de persoonlijke motivatie van kandidaten sterk gebaseerd op de aanbevelingen van diverse 
netwerken uit de gemeentelijke achterban en de adviezen vanuit het VNG bureau. Met het oog op een 
herkenbare samenstelling voor de achterban heeft de adviescommissie zich bovendien gericht op de 
criteria: geslacht, partijpolitieke samenstelling, functiegroep, gemeentegrootte, provincie en diversiteit. 
Ook heeft de adviescommissie het uitgangspunt gehanteerd dat kandidaten maximaal twee termijnen 
zitting kunnen hebben in de commissie.  
 
Bij de voordracht voor de invulling van de vacatures in de commissie Europa & Internationaal heeft de 
adviescommissie rekening gehouden met aanvullende Europese/internationale vereisten op de criteria 
geslacht, regio en politieke partij.  
 
 
 
 
 



Verdere procedure 
 
Benoeming voorgedragen kandidaten commissie E&I door VNG bestuur 
Conform de VNG Statuten en het Reglement voor de commissie E&I, benoemt het VNG bestuur de 
voorgedragen tien kandidaten voor de deze commissie tot commissielid. Voor deze vacatures kunnen 
geen tegenkandidaten worden gesteld.  
 
Voorstel aan de leden voor invulling overige vacatures 
In verband met het uitstel van de ALV tot medio september, wordt de invulling van deze in totaal  
18 vacatures meegenomen in de bredere ledenraadpleging. Voor deze vacatures is het mogelijk om 
tegenkandidaten te stellen. Deze tegenkandidaatstelling kan worden gedaan door de gemeente waarin 
de betreffende tegenkandidaat actief is en dient mede te worden ondersteund door tien andere 
gemeenten. Het is mogelijk om tot uiterlijk vrijdag 29 mei a.s. tegenkandidaten te stellen.  
De voorgedragen kandidaten en eventuele tegenkandidaten zullen vervolgens aan de leden worden 
voorgelegd. De leden kunnen, net als voor de andere voorstellen in de ledenraadpleging, tot 26 juni a.s. 
hun stemmen uitbrengen.  
 



2. Financieel jaarverslag 2019 
Bijlage bij ledenbrief 15 mei 2020 
 
Voorstel 
Het Financieel Jaarverslag 2019 vast te stellen en het VNG bestuur decharge te verlenen.  
 
Toelichting 
Het resultaat is uitgekomen op € 0,316 miljoen negatief (na de onttrekking uit de bestemmingsreserve 
van € 0,858 miljoen). Ten opzichte van de begroting is het resultaat daarmee ruim € 5 miljoen hoger 
dan begroot. Het resultaat zal ten laste gebracht worden van de overige reserves van de VNG. 
  
Het resultaat is beter dan begroot als gevolg van de optelsom van:  

• Hogere projectbijdragen; 
• Lagere salarislasten als gevolg van vacatureruimte;  
• Hogere doorbelasting van de projectmedewerkers en overhead op de projecten welke in de 

loop van 2019 toegekend;  
• Resultaat uit deelnemingen en de effectenportefeuille, die conform de eerder gemaakte 

afspraken in de ALV buiten de begroting zijn gehouden.  
 
 




