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Samenvatting 

De VNG zoekt kandidaten voor in totaal 30 vacatures in het VNG bestuur en in verschillende VNG 

commissies (inclusief colleges), waaronder de vacatures van vicevoorzitter commissie Europa & 

Internationaal en voorzitter College voor Arbeidszaken. Wij nodigen u van harte uit om u kandidaat 

te stellen voor een of meer vacatures. In de profielschetsen in de bijlage 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 6 mei a.s. bekend gemaakt aan de leden. Op dat moment 

wordt ook de mogelijkheid geopend om tegenkandidaten te stellen. In de ALV van 10 juni 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 maandag 23 maart 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 

2 maart 2020 

Kenmerk 

COS/U202000137 

Lbr. 20/006 

Telefoon 

070 373 8393 

Bijlage(n) 

1 

 

  

   

Onderwerp 

Openstelling vacatures in VNG bestuur en commissies 
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Geacht college en gemeenteraad, 

 

De VNG zoekt kandidaten voor in totaal 30 vacatures in het VNG bestuur en in verschillende VNG 

commissies (inclusief colleges), waaronder de vacatures van vicevoorzitter commissie Europa & 

Internationaal en voorzitter College voor Arbeidszaken. Wij nodigen u van harte uit om u kandidaat 

te stellen voor een of meer vacatures. In de profielschetsen in de bijlage 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.  

 

Bestuur/commissie: Vacature door (komend) vertrek uit bestuur/commissie van: 

 

Bestuur 

 

Roel Cazemier, burgemeester Krimpenerwaard, voorzitter CvA 

Annemarie Penn-te Strake, burgemeester Maastricht, 

vicevoorzitter commissie E&I  

 

Commissie Bestuur en Veiligheid 

 

Winnie Prins, wethouder Zeewolde 

Commissie Financiën 

 

Jan Zwiers, wethouder Emmen 

Aan de leden 

 

  Datum 

2 maart 2020 

Kenmerk 

COS/U202000137 

Lbr. 20/006 

Telefoonnummer 

070 373 8393 

Bijlage(n) 

1 

 

  

   

Onderwerp 

Openstelling vacatures in VNG bestuur en commissies 

  

 

https://www.vng.nl/
mailto:info@vng.nl
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Bestuur/commissie: Vacature door (komend) vertrek uit bestuur/commissie van: 

 

Commissie Participatie, 

Schuldhulpverlening en Integratie 

 

Mark Sandmann, wethouder Apeldoorn 

Jerzy Soetekouw, wethouder Almere  

Stella van Gent, wethouder Súdwest Fryslân 

Maarten Struijvenberg, raadslid Rotterdam 

 

Commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs 

 

Mattias Gijsbertsen, wethouder Groningen 

Eelco Eerenberg, wethouder Enschede  

Mariel Middendorp, secretaris Rijswijk 

Victor Everhardt, wethouder Utrecht (inmiddels 

commissievoorzitter Financiën)  

 

Commissie Ruimte, Wonen en 

Mobiliteit 

 

Hilde van Garderen, wethouder Almere 

Commissie Economie, Klimaat, 

Energie en Milieu 

 

Saskia Munnikendam, wethouder Zaanstad 

Commissie Raadsleden en Griffiers 

 

David Vermorken, raadslid Gilze Rijen 

Nancy Mosterman, griffier Lelystad 

 

Commissie Europa en Internationaal 

 

Annemarie Penn-te Strake, burgemeester Maastricht, 

vicevoorzitter (tevens lid bestuur) 

Ap Reinders, wethouder Haarlemmermeer  

Luzette Kroon, burgemeester Waterland 

Linda van Dort, wethouder Stichtse Vegt 

Marloes Borsboom, wethouder Rijswijk 

Jos Wienen, burgemeester Haarlem 

Joris Bengevoord, burgemeester Winterswijk 

Brigitte van den Berg, wethouder Beverwijk 

Harald Bergmann, burgemeester Middelburg 

Geert Gabriëls, wethouder Weert 

Openstaande vacature. 

 



 

 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 4/4 

Bestuur/commissie: Vacature door (komend) vertrek uit bestuur/commissie van: 

 

College voor Arbeidszaken 

 

Roel Cazemier, burgemeester Krimpen a/d IJssel  

(tevens lid bestuur) 

Vacature categorie 100.000+  

Arno Verhoeven (25-50.000)  

Jan Boelhouwer (25-50.000)  

Jan de Boer (25-50.000) 

 

NB) Saskia Bruines, wethouder Den Haag, is op basis van het 

Reglement van het CvA als G4-portefeuillehouder personeel  

automatisch lid van het CvA 

 

 

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 23 maart a.s. bekend gemaakt aan de leden. Op dat 

moment wordt ook de mogelijkheid geopend om tegenkandidaten te stellen. In de ALV van 10 juni 

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 maandag 23 maart 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.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 

 

J. Kriens 

Algemeen directeur 

    

 

 


