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Samenvatting 

De VNG zoekt kandidaten voor in totaal 13 vacatures in het VNG bestuur en in verschillende VNG 

commissies (inclusief colleges). Wij nodigen u van harte uit om u kandidaat te stellen voor een of 

meer vacatures. In bijgaande profielschetsen vindt u nadere informatie over de doelgroepen die in 

aanmerking komen voor de betreffende vacature en de vereisten per vacature.  

 

De selectie van kandidaten vindt plaats door de adviescommissie governance (voorzitter Paul 

Depla), die per vacature één kandidaat selecteert. De kandidaten op deze enkelvoudige voordracht 

van de adviescommissie worden uiterlijk 25 oktober a.s. bekend gemaakt aan de leden. Op dat 

moment wordt ook de mogelijkheid geopend om tegenkandidaten te stellen. In de Buitengewone 

ALV van 29 november 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 2 oktober a.s. vóór 12.00 uur 

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

naar welke vacature(s) uw belangstelling uitgaat.  

 

 

 

 

 

Brief aan de leden 

T.a.v. het college en de raad 

 

  Datum 

11 september 2019 

Kenmerk 

COS/U201900694 

Lbr. 19/068 

Telefoon 

070 373 8393 

Bijlage(n) 

1 

 

  

   

Onderwerp 

Openstelling vacatures VNG bestuur en commissies 

  

 

https://www.vng.nl/
mailto:info@vng.nl
https://governance.vng.nl/
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Geacht college en gemeenteraad, 

 

De VNG zoekt kandidaten voor in totaal 13 vacatures in het VNG bestuur en in verschillende VNG 

commissies (inclusief colleges). Wij nodigen u van harte uit om u kandidaat te stellen voor een of 

meer vacatures. In bijgaande profielschetsen vindt u nadere informatie over de doelgroepen die in 

aanmerking komen voor de betreffende vacature en de vereisten per vacature.  

 

De vacatures 

Het gaat in deze vacatureronde om de volgende vacatures.  

 

 Lid bestuur/commissie: Ontstaan door (komend) vertrek uit bestuur/commissie van: 

Bestuur 

 

Gerard Ram, wethouder Zaanstad 

Voorzitter commissie Financiën, 

tevens lid bestuur 

 

Udo Kock, wethouder Amsterdam 

Commissie Financiën 

 

Peter Verheij, wethouder Alblasserdam  

Pieter van Maaren, burgemeester Urk 

 

Commissie Bestuur & Veiligheid 

 

Henk Robben, burgemeester Wierden 

Piet Sleeking, wethouder Dordrecht 

 

Commissie Participatie,  

Schuldhulpverlening en 

Integratie 

Arne van Hout, gemeentesecretaris Nijmegen 

John van den Heuvel, wethouder Lelystad 

Aan de leden 

 

  Datum 

11 september 2019 

Kenmerk 

COS/U201900694 

Lbr. 19/068 

Telefoonnummer 

070 373 8393 

Bijlage(n) 

1 

 

  

   

Onderwerp 

Openstelling vacatures VNG bestuur en commissies 

  

 

https://www.vng.nl/
mailto:info@vng.nl
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Commissie 

Informatiesamenleving  

 

Peter Snijders, burgemeester Hardenberg 

College voor Arbeidszaken Cohort 25.000 – 100.000 

- Arno Verhoeven, burgemeester Leudal 

 

Cohort 100.000+  

- Openstaande vacature (niet ingevuld in vorige ronde) 

 

Categorie raadslid 

- Willy de Zoete, raadslid Westland 

 

College van 

Dienstverleningszaken 

 

Categorie gemeentesecretaris 

- Extra vacature (uitbreiding van CvD) 

 

Selectieprocedure 

De selectie van kandidaten vindt plaats door de adviescommissie governance (voorzitter Paul 

Depla), die per vacature één kandidaat selecteert. De kandidaten op deze enkelvoudige voordracht 

van de adviescommissie worden uiterlijk 25 oktober a.s. bekend gemaakt aan de leden.  

Op dat moment wordt ook de mogelijkheid geopend om tegenkandidaten te stellen. In de 

Buitengewone ALV van 29 november 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 2 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 

 

J. Kriens 

Algemeen directeur 
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