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Samenvatting 

Op 22 oktober jl. informeerden wij u over de voordracht van de adviescommissie Governance voor 

de invulling van vacatures in het VNG-bestuur en een aantal VNG-commissies. Op basis van deze 

voordracht heeft het VNG-bestuur 16 voorgedragen kandidaten op 15 oktober jl. tot waarnemer 

benoemd. Daarmee konden zij als waarnemer aan de slag in bestuur en commissies. Voorts heeft 

het bestuur voor de invulling van de vacature in de commissie 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 12 februari 2021.  

 

Hierbij openen wij de mogelijkheid om tot uiterlijk 22 januari a.s. tegenkandidaten te stellen tegen 

de door de adviescommissie voorgedragen kandidaten. 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 

6 januari 2021 

Kenmerk 

Lbr. 21/001 

COS/U202100001 

Telefoon 

070 3738393 

Bijlage(n) 

- 

 

  

   

Onderwerp 

Opening mogelijkheid stellen tegenkandidaten  

voor vacatures in VNG-bestuur en -commissies 
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Geacht college en gemeenteraad, 

 

Op 22 oktober jl. informeerden wij u over de voordracht van de adviescommissie Governance voor 

de invulling van vacatures in het VNG-bestuur en een aantal VNG-commissies. Op basis van deze 

voordracht heeft het VNG-bestuur 16 voorgedragen kandidaten op 15 oktober jl. tot waarnemer 

benoemd. Daarmee konden zij als waarnemer aan de slag in bestuur en commissies. Voorts heeft 

het bestuur voor de invulling van de vacature in de commissie 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 12 februari 2021.  

 

Conform de VNG Statuten openen wij hierbij de mogelijkheid tot het stellen van tegenkandidaten 

tegen de door de adviescommissie voorgedragen kandidaten. In de Buitengewone ALV spreken de 

leden zich uit over de door de adviescommissie voorgedragen kandidaten en eventuele 

tegenkandidaten.  

 

Voordracht adviescommissie Governance 

De adviescommissie heeft in totaal 17 kandidaten voorgedragen waartegen tegenkandidaten 

kunnen worden gesteld. Voor de reeds benoemde kandidaat voor de vacature in de commissie 

Europa & Internationaal kunnen geen tegenkandidaten worden gesteld. Deze is conform de VNG 

Statuten formeel benoemd door het VNG-bestuur.  

 

 

 

 

Aan de leden 

 

  Datum 

6 januari 2021 

Kenmerk 

Lbr. 21/001 

COS/U202100001 

Telefoonnummer 

070 3738393 

Bijlage(n) 

- 

 

  

   

Onderwerp 

Opening mogelijkheid stellen tegenkandidaten voor  

vacatures in VNG-bestuur en -commissies 
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Voor de volgende 17 kandidaten kunnen tegenkandidaten worden gesteld:  
 

Bestuur/commissies Waarnemer: 

Bestuur 

 

Jan van Zanen, burgemeester Den Haag (voorzitter) 

Harriet Tiemens, wethouder Nijmegen 

(commissievoorzitter Ruimte, Wonen & Mobiliteit) 

Anne Mulder, wethouder Den Haag 

Martien van der Kraan, secretaris Delft 

Commissie Financiën Tsytsy Willemsma, wethouder Tytsjerksteradiel  

Commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs Albert Vader, wethouder Vlissingen 

Petrina Geluk-Den Engelsman, raadslid Tholen 

Commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit Harriet Tiemens, wethouder Nijmegen 

(commissievoorzitter Ruimte, Wonen & Mobiliteit) 

Jos Boerland, wethouder De Fryske Marren 

Ingrid Lambregts, wethouder Doetinchem 

Marinus Biemans, wethouder Deurne 

Hein de Haan, wethouder Leeuwarden 

Commissie Economie, Klimaat, Energie 

en Milieu 

Didi Dorrestijn, wethouder Barneveld 

Commissie Bestuur en Veiligheid Pieter Verhoeve, burgemeester Gouda 

Commissie Raadsleden en Griffiers 

 

Kick Mulder, raadslid Het Hogeland 

Gertjan Te Hoonte, raadslid Utrecht 

College voor Arbeidszaken Margo Mulder, burgemeester Goes 

Annie Attema, burgemeester Ridderkerk 

 

Procedure voor tegenkandidaatstelling 

Op basis van de VNG Statuten kunnen tot uiterlijk 22 januari a.s. tegenkandidaten worden gesteld 

door de gemeente waar de tegenkandidaat actief is en moet deze tegenkandidaatstelling worden 

ondersteund door minimaal tien andere gemeenten. Voor het stellen van tegenkandidaten of vragen 

over de procedure kunt u contact opnemen met kandidaatstelling@vng.nl.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 

 

 

 

 

L.K. Geluk 

Algemeen directeur
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