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Geachte leden van college en gemeenteraad, 

 
De VNG zoekt kandidaten voor het (vice)voorzitterschap van de vereniging, drie vacatures in het 

College voor Arbeidszaken en twee vacatures in de commissie Europa & Internationaal. Wij 

nodigen u harte uit om zich kandidaat te stellen voor een of meer van deze vacatures. In de 

betreffende profielschetsen vindt u nadere informatie over de doelgroepen die in aanmerking 

komen voor de betreffende vacature en de vereisten per vacature.  

 

Vacature voor (vice)voorzitter VNG 

 

Samenloop vacatures vicevoorzitter in najaar 2022 en voorzitter in juni 2023 

Op de Najaars ALV van 2 december a.s. eindigt de tweede en laatste benoemingstermijn van  

vicevoorzitter Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen. Daarnaast heeft onze voorzitter Jan van 

Zanen aangekondigd na een periode van acht jaar (ook zijn tweede en laatste benoemingstermijn) 

afscheid te zullen nemen op de ALV van 14 juni 2023. Gelet op de korte tijd tussen het aftreden van 

de vicevoorzitter en de voorzitter, heeft de Voordrachtscommissie advies gevraagd aan de 

voorzitter en de algemene directie over de wijze waarop de twee vacatures zouden kunnen worden 

ingevuld.  

 

Op basis van de ontvangen adviezen en in het belang van de continuïteit van het werk van 

voorzitter en vicevoorzitter voor de vereniging, heeft de Voordrachtscommissie ervoor gekozen om: 

- Nu, richting de Najaars ALV van 2 december a.s., kandidaten te zoeken die bereid zijn in 

de periode tussen 2 december 2022 en 14 juni 2023 het vicevoorzitterschap op zich te 

nemen én vanaf 14 juni 2023 het voorzitterschap op zich te nemen 

- In het voorjaar van 2023 richting de ALV van 14 juni 2023 de vacature van vicevoorzitter 

open te stellen. 
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Deze tweetrapsraket biedt de aanstaande voorzitter de gelegenheid om eerst een half jaar ervaring 

op te doen als vicevoorzitter onder de huidige voorzitter Jan van Zanen om vervolgens het stokje 

als voorzitter over te nemen. Daarnaast heeft deze werkwijze als voordeel dat kandidaten voor het 

vicevoorzitterschap in het voorjaar van 2023 weten met welke voorzitter zij samen gaan werken.  

 

Profielschets vicevoorzitter/voorzitter 

In de profielschets in de bijlage vindt u de vereisten voor het voorzitterschap. Gelet op de keuze om 

eerst in de Najaars ALV van 2 december a.s. de vicevoorzitter, tevens aanstaand voorzitter, te 

kiezen en pas daarna in de ALV van 14 juni 2023 de nieuwe vicevoorzitter voor een termijn van vier 

jaar te kiezen, komen voor de huidige vacature van vicevoorzitter/voorzitter kandidaten uit alle 

politieke partijen in aanmerking.  

 

Op basis van onze statuten komen kandidaten van dezelfde politieke partij als de nieuwe voorzitter 

straks niet in aanmerking voor de vacature van vicevoorzitter vanaf 14 juni 2023.  

 

Vacatures College voor Arbeidszaken (CvA) 

 

Benoeming nagekomen kandidaat als waarnemend lid CvA 

Drie vacatures in het CvA konden in de vorige vacatureronde niet worden ingevuld bij gebrek aan 

voldoende kandidaten uit gemeenten met 50-100.000 inwoners (één vacature) en 100.000+ 

inwoners (twee vacatures). Inmiddels is duidelijk dat Jan Iedema, wethouder Zoetermeer (100.000+ 

gemeente), die in de vorige periode reeds deel uitmaakte van het CvA, ook beschikbaar is voor het 

lidmaatschap in deze periode. De Voordrachtscommissie heeft hem daarop voorgedragen voor het 

lidmaatschap van het CvA en het VNG-bestuur heeft hem benoemd als waarnemer. Daarmee kan 

hij nu al het CvA versterken en hoeft niet te worden gewacht op de Najaars ALV van 2 december  

 

Openstelling drie vacatures in CvA  

Abusievelijk is vorige week een kandidaat, die vanaf 2014 reeds twee benoemingstermijnen lid was 

van het CvA, voorgedragen en benoemd als waarnemend lid van het CvA. Onze Statuten staan 

een derde benoemingstermijn echter niet toe. Het gaat om de benoeming van Geert Frische, 

wethouder Echt-Susteren. Dit leidt ertoe dat in deze vacatureronde kandidaten worden gezocht uit 

gemeenten met 20-50.000 inwoners (één vacature), 50-100.000 inwoners (één vacature) en 

100.000+ inwoners (één vacature).  

 

Wij nodigen burgemeesters en wethouders uit gemeenten van deze grootte nogmaals van harte uit 

om zich kandidaat te stellen. Bij voorkeur hebben kandidaten de portefeuille personeel in hun 

college, maar ook kandidaten met andere relevante ervaring en expertise zijn welkom. In de bijlage 

vindt u de bredere profielschets voor het CvA. Binnen het CvA in de nieuwe samenstelling zullen de 

inhoudelijke portefeuilles onderling worden verdeeld.   

 

Vacatures commissie Europa & Internationaal (E&I) 

 

In de commissie E&I heeft twee vacatures in de gemeentelijke delegatie naar het Europees Comité 

van de Regio’s (CvdR). In de bijlage vindt u de specifieke profielschetsen voor deze vacatures.   

 
Selectieprocedure 
 

De selectie van kandidaten vindt plaats door de Voordrachtscommissie, die per vacature één 

kandidaat selecteert. De kandidaten op deze enkelvoudige voordracht van de adviescommissie 

worden uiterlijk vrijdag 28 oktober a.s. (vijf weken voorafgaand aan de Najaars ALV) bekend 

gemaakt aan de leden. Op dat moment wordt ook de mogelijkheid geopend om tegenkandidaten te 
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stellen. In de Najaars ALV van 2 december a.s. spreken de leden zich uit over de kandidaten op de 

enkelvoudige voordracht van de adviescommissie en eventuele tegenkandidaten.  

 

 

Aanmelding kandidaten 

- U kunt zich kandidaat stellen tot uiterlijk woensdag 19 oktober a.s. vóór 12.00 uur. 

- Op de website https://governance.vng.nl kunt u zich registreren als kandidaat en aangeven 

naar welke vacatures uw belangstelling uitgaat.  

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 

 

L.K. Geluk 

Algemeen directeur 
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