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Samenvatting 
De VNG heeft vandaag in een brief aan het kabinet de boodschap van de afgelopen ALV 

doorgegeven. Het VNG bestuur heeft ervoor gekozen de Buitengewone ALV op 27 november a.s. 

uit te stellen tot februari 2021. Reden hiervoor is dat de datum van 27 november, slechts twee 

maanden na de uitgestelde ALV van 25 september jl., naar verwachting te vroeg komt voor 

besluitvorming met de leden op belangrijke thema’s als herverdeling gemeentefonds en 

onderzoeken jeugd en abonnementstarief. Datum en tijdstip  volgen op korte termijn.  

 

Wel gaat de VNG bestuurdersdag op 27 november a.s. door omdat er voldoende speelt om op dat 

moment digitaal met de leden te bespreken. Zo worden de uitkomsten van de onderzoeken jeugd  

en abonnementstarief rond die tijd bekend en zal het traject rond de herverdeling dan ook verder 

gevorderd zijn. Daarnaast wil het bestuur met de leden van gedachten wisselen op de belangrijke 

thema’s in onze inzet voor de kabinetsformatie. Zoals bij eerdere bestuurdersdagen zullen wij een 

plenair deel combineren met deelsessies, waarin de leden in een kleiner gezelschap met elkaar het 

gesprek aan kunnen gaan.  

 

Save the date: VNG Bestuurdersdag 27 november a.s., 13.00-15.30 uur (digitaal) 

 

Uitstel van de Buitengewone ALV tot februari a.s. betekent ook uitstel van de formele benoeming 

van een groot deel van de door de adviescommissie Governance voorgedragen kandidaten voor 

VNG bestuur en commissies. Gelet hierop heeft het VNG bestuur 16 kandidaten op 15 oktober jl. 

tot waarnemer benoemd. Vijf weken voorafgaand aan de Buitengewone ALV zal de mogelijkheid tot 

het stellen van tegenkandidaten worden geopend. In de Buitengewone ALV spreken de leden zich 

uit over de door de adviescommissie voorgedragen kandidaten en eventuele tegenkandidaten.  

 

Brief aan de leden 

T.a.v. het college en de raad 

 

  Datum 

22 oktober 2020 

Kenmerk 

COS/U202000804 

Lbr. 20/077 

Telefoon 

070 373 8393 

Bijlage(n) 

- 

 

  

   

Onderwerp 

Boodschap ALV VNG aan kabinet, uitstel Buitengewone ALV, wel 

doorgaan VNG Bestuurdersdag 27 november a.s. en bekendmaking 

benoeming waarnemers in VNG bestuur en commissies 
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Geacht college en gemeenteraad, 

 
In deze ledenbrief informeren wij u over het volgende:  

- De brief “Boodschap ALV VNG aan kabinet” 

- Uitstel van de Buitengewone ALV op 27 november a.s. tot februari 2021 

- Door laten gaan van de VNG Bestuurdersdag op 27 november a.s. 

- Benoeming door het VNG bestuur van waarnemers in VNG bestuur en commissies.   

 
De brief “Boodschap ALV VNG aan kabinet” 

 

Vandaag is de brief aan het kabinet uitgegaan, waarin de boodschap van de ALV van 25 september 

jl. is overgebracht. Op basis van de aangenomen moties zijn de zorgen van gemeenten opnieuw 

onder aandacht gebracht en geeft de VNG aan met het kabinet in gesprek te willen treden.  

De volledige brief vindt u hier. 

 

Uitstel Buitengewone ALV van 27 november a.s. naar februari 2021 

  

Op 27 november a.s. nog geen besluitvorming mogelijk op belangrijke thema’s  

Het VNG bestuur heeft ervoor gekozen om de Buitengewone ALV van 27 november a.s. uit te 

stellen tot februari 2021. De reden hiervoor is dat de datum van 27 november, slechts twee 

maanden na de uitgestelde ALV van 25 september jl., naar verwachting te vroeg komt voor 

besluitvorming met de leden op belangrijke thema’s als herverdeling gemeentefonds en 

onderzoeken jeugd en abonnementstarief. Datum en tijdstip voor de Buitengewone ALV volgen op 

korte termijn.  

Aan de leden 

 

  Datum 

22 oktober 2020 

Kenmerk 

COS/U202000804 

Lbr. 20/077 

Telefoonnummer 

070 373 8393 

Bijlage(n) 

- 

 

  

   

Onderwerp 

Boodschap ALV VNG aan kabinet, uitstel Buitengewone ALV, wel 

doorgaan VNG Bestuurdersdag 27 november a.s. en bekendmaking 

benoeming waarnemers in VNG bestuur en commissies 
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Betekenis van uitstel Buitengewone ALV voor andere agendapunten 

Op de agenda voor de Buitengewone ALV staan ook enkele andere niet-besluitvormende punten 

waarover we de leden in de week van 30 november a.s. zullen informeren. Bespreking volgt dan in 

de Buitengewone ALV van februari:  

- VNG Agenda 2021 en Jaarplan GGU 2021: bij de ledenraadpleging in juni jl. ontvingen de 

gemeenten de notitie VNG-strategie 2020-2021. Daarbij is aangegeven dat in de ALV van 

september een kadernota zou worden gepresenteerd. De kadernota bevat gewoonlijk een 

herijking van de verenigingsstrategie Gemeenten 2024. Omdat de effecten van de 

coronacrisis nog onvoldoende in beeld zijn, is aangekondigd dat  deze herijking wordt 

meegenomen in de VNG Agenda 2021 die tijdens de Buitengewone ALV wordt 

geagendeerd. In het Jaarplan GGU 2021 worden de GGU-activiteiten voor 2021 

beschreven. De VNG Agenda 2021, inclusief herijking, en het Jaarplan GGU 2021 worden 

voorafgaand aan de Bestuurdersdag aan de leden toegezonden 

- Uitvoering aangenomen en aangehouden moties ALV 25 september jl.: wij zullen de leden 

informeren over de inzet van de VNG bij de uitvoering van de moties in de maanden 

oktober/november en de voorziene inzet in de komende periode. In de Buitengewone ALV 

van februari a.s. legt het bestuur formeel verantwoording af  

- Invulling vacatures VNG bestuur en commissies: hierop wordt in de laatste paragraaf van  

deze ledenbrief ingegaan.  

 

 

VNG Bestuurdersdag 27 november a.s. gaat wel door 

 

Bespreking met de leden van belangrijke thema’s voor onze inzet voor de kabinetsformatie 

Het VNG bestuur heeft besloten de VNG bestuurdersdag op 27 november a.s. wel door te laten 

gaan. Op dat moment speelt er voldoende om digitaal met de leden te bespreken. Zo worden de 

uitkomsten van de onderzoeken jeugd  en abonnementstarief rond die tijd bekend en kunnen we 

met elkaar in gesprek gaan over het traject rond de herverdeling van het gemeentefonds. 

Daarnaast wil het bestuur met de leden van gedachten wisselen op de belangrijke thema’s in onze 

inzet voor de kabinetsformatie. Zoals bij eerdere bestuurdersdagen zullen wij een plenair deel 

combineren met deelsessies, waarin de leden in een kleiner gezelschap met elkaar het gesprek 

aan kunnen gaan. Over de invulling van het plenair deel en de deelsessies zullen wij u op korte 

termijn informeren. Wij vragen u om in uw agenda alvast rekening te houden met deze 

Bestuurdersdag.  

 

 

Save the date: VNG Bestuurdersdag 27 november a.s., 13.00-15.30 uur (digitaal) 

 

 

 

Bekendmaking benoeming waarnemers in VNG bestuur en commissies 

 

Gevolgen uitstel Buitengewone ALV voor invulling vacatures 

Uitstel van de Buitengewone ALV tot februari a.s. betekent ook uitstel van de formele benoeming 

van een groot deel van de door de adviescommissie Governance voorgedragen kandidaten voor 

VNG bestuur en commissies. Gelet hierop heeft het VNG bestuur 16 van de 18 voorgedragen 

kandidaten op 15 oktober jl. tot waarnemer benoemd. Daarmee kunnen zij nu al aan de slag in 

bestuur en commissies. Voorts heeft het bestuur voor de invulling van de vacature in de commissie 
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Europa & Internationaal, conform de VNG Statuten, de voorgedragen kandidaat tot commissielid 

benoemd.  

 

Onze huidige voorzitter Jan van Zanen is door de adviescommissie voor een nieuwe termijn 

voorgedragen. Omdat hij bij zijn overgang van Utrecht naar Den Haag in het lokaal bestuur actief is 

gebleven loopt zijn huidige benoemingstermijn door tot de Buitengewone ALV van februari 2021.  

 

Vijf weken voorafgaand aan de Buitengewone ALV zal de mogelijkheid tot het stellen van 

tegenkandidaten worden geopend. In de Buitengewone ALV spreken de leden zich uit over de door 

de adviescommissie voorgedragen kandidaten en eventuele tegenkandidaten. 

 

Totstandkoming voordracht adviescommissie Governance 

De adviescommissie Governance heeft op 13 oktober jl. haar enkelvoudige voordracht voor in 

totaal 18 vacatures in het bestuur en een aantal commissies vastgesteld. Voor deze vacatures 

hebben zich ruim 70 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.  

  

Overzicht van op voordracht adviescommissie Governance door bestuur benoemde waarnemers 

Het VNG bestuur heeft de volgende waarnemers benoemd.  
 

Bestuur/commissies Waarnemer: 

Bestuur 

 

Jan van Zanen, burgemeester Den Haag (voorzitter) 

Harriet Tiemens, wethouder Nijmegen  

(commissievoorzitter Ruimte, Wonen & Mobiliteit, 

tevens lid bestuur) 

Anne Mulder, wethouder Den Haag (lid) 

Martien van der Kraan, secretaris Delft (lid) 

Commissie Financiën Tsytsy Willemsma, wethouder Tytsjerksteradiel (lid)  

Commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs Albert Vader, wethouder Vlissingen (lid) 

Petrina Geluk-Den Engelsman, raadslid Tholen (lid) 

Commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit Harriet Tiemens, wethouder Nijmegen 

(commissievoorzitter Ruimte, Wonen & Mobiliteit) 

Jos Boerland, wethouder De Fryske Marren (lid) 

Ingrid Lambregts, wethouder Doetinchem (lid) 

Marinus Biemans, wethouder Deurne (lid) 

Hein de Haan, wethouder Leeuwarden (lid) 

Commissie Economie, Klimaat, Energie 

en Milieu 

Didi Dorrestijn, wethouder Barneveld (lid) 
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Bestuur/commissies Waarnemer: 

Commissie Bestuur en Veiligheid Pieter Verhoeve, burgemeester Gouda (lid) 

Commissie Raadsleden en Griffiers 

 

Kick Mulder, raadslid Het Hogeland (lid) 

Gertjan Te Hoonte, raadslid Utrecht (lid) 

College voor Arbeidszaken Margo Mulder, burgemeester Goes (lid) 

Annie Attema, burgemeester Ridderkerk (lid) 

Commissie Europa en Internationaal Karen Coesmans, secretaris West Betuwe (lid)  

 

Wij zijn alle aangemelde kandidaten dankbaar voor hun bereidheid om een bijdrage te leveren aan 

het werk van onze vereniging. Alle voorgedragen kandidaten wensen wij veel succes bij hun inzet 

voor bestuur en commissies. Wij hopen dat ook de niet voorgedragen kandidaten in een andere 

hoedanigheid hun bijdrage zullen leveren onder de huidige voor gemeenten bijzondere en vaak 

moeilijke omstandigheden.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 

 

L.K. Geluk 

Algemeen directeur

 


