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Geachte leden van college en gemeenteraad, 

 

Benoeming tijdelijke adviseurs in VNG bestuur en commissies 

Het bestuur heeft ervoor gekozen om richting de raadsverkiezingen van maart 2022 geen nieuwe 

formele vacatureronde meer te starten en in de komende periode nieuwe vacatures  informeel in te 

vullen om bestuur en commissies zo compleet mogelijk te houden totdat na de zomer van 2022 de 

nieuwe bestuurs- en commissieleden van start gaan. Het bestuur heeft u hierover eerder 

geïnformeerd in de ledenbrief van 2 juni jl. Het is de bedoeling dat deze tijdelijke adviseurs een 

volwaardige bijdrage leveren aan het werk van de commissie, waaronder het bijwonen van 

vergaderingen, heidagen en in voorkomende gevallen deelname aan bestuurlijke delegaties in 

overleggen met het rijk. Op deze wijze kan de continuïteit van de VNG inzet op belangrijke dossiers 

worden geborgd.   

 

In de eerste informele vacatureronde heeft de voordrachtcommissie (voorzitter Paul Depla) het 

bestuur een voordracht gedaan voor de informele invulling van in totaal vijf vacatures in bestuur en 

commissies. De voordrachtcommissie heeft hierbij de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

- Behoud van representativiteit op de criteria m/v, gemeentegrootte, provincie, functie en 

politieke partij 

- Geschiktheid voor de specifieke portefeuille binnen de commissie (indien van toepassing) 

- Voorrang voor de in recente vacaturerondes aangemelde kandidaten.  
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Op 8 juli jl. heeft het bestuur op voordracht van de voordrachtcommissie de volgende tijdelijke 

adviseurs benoemd.   

 

Bestuur/commissie Vacature door vertrek van Tijdelijk adviseur 

Bestuur 

 

Wieke Paulusma, raadslid 

Groningen (D66) 

Ojanne Chang-De Vries, raadslid 

Heerenveen (D66) 

Commissie ZJO 

 

Mary van Gent, wethouder 

Hollands Kroon (lokale partij) 

Bert Wienen, raadslid Assen (CU) 

 

Hein Kuiken, wethouder Leeuwarden 

(PvdA)  

Werner ten Kate, wethouder 

Hoogeveen (VVD) 

Commissie RWM 

 

Cis Apeldoorn, secretaris Zaanstad 

(nvt) 

Lieke Hendrix, secretaris Breda (nvt) 

Commissie R&G 

 

Manon Fokke, raadslid Maastricht 

(PvdA) 

Yusuf Celik, raadslid Tilburg (PvdA) 

 

Overdracht taken commissievoorzitter Ruimte, Wonen & Mobiliteit (RWM) 

Per 1 september a.s. neemt Harriët Tiemens afscheid van het bestuur als commissievoorzitter 

RWM, tevens bestuurslid. Het bestuur heeft op 8 juli jl. besloten om haar taken en 

verantwoordelijkheden, als commissievoorzitter én bestuurslid, per 1 september a.s. over te dragen 

aan eerste vice-commissievoorzitter Ed Anker. Onder die verantwoordelijkheden en taken vallen 

onder meer het deelnemen aan vergaderingen/heidagen van het bestuur en het leiden van 

bestuurlijke delegaties in overleggen met het rijk. De overdracht van verantwoordelijkheden en 

taken eindigt uiterlijk aan het eind van de zomer van 2022 wanneer de nieuwe bestuurs- en 

commissieleden van start gaan. Onder voorbehoud is dat 1 september 2022. Met deze volledige 

overdracht van taken en verantwoordelijkheden wordt de continuïteit geborgd van de inzet van de 

VNG op de belangrijke vraagstukken op het terrein van RWM.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 

 

L.K. Geluk 

Algemeen directeur 


