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Geachte leden van college en gemeenteraad, 

 
Op 22 september jl. informeerden wij u over de benoeming van 217 waarnemers in VNG-bestuur, 

commissies en colleges. Deze waarnemers zijn benoemd door het VNG-bestuur op voordracht van 

de Voordrachtscommissie. Daarna zijn op 28 september jl. de vacature van (vice)voorzitter en een 

aantal vacatures in het College voor Arbeidszaken en de commissie Europa & Internationaal 

opengesteld. In deze ledenbrief maken wij de door de Voordrachtscommissie voorgedragen 

kandidaten voor deze nieuwe vacatures bekend en openen wij de mogelijkheid tot het stellen van 

tegenkandidaten voor alle kandidaten die zijn voorgedragen in de twee vacaturerondes.  

 

Bekendmaking voorgedragen kandidaten in nieuwe vacatures 

De Voordrachtscommissie heeft de volgende kandidaten op 26 oktober jl. voorgedragen.  

 

Vacature Voorgedragen kandidaat 

(vice)voorzitter Sharon Dijksma, burgemeester Utrecht 

Lid College voor Arbeidszaken: 

- 20-50.000 inwoners 

- 50-100.000 inwoners 

- 100.000+ inwoners 

 

Marinka Mulder, wethouder Renkum 

Jeroen de Buck, wethouder Terneuzen 

Lucas Bolsius, burgemeester Amersfoort 

Lid commissie Europa & Internationaal: 

- Europees cohesiebeleid stedelijk beleid 

- Europees Energiebeleid 

 

Ellen van Selm, burgemeester Purmerend 

Bouke Arends, burgemeester Westland 

 

Algemene toelichting op de voordracht  

Aan de leden 
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Invulling vacatures VNG-bestuur en commissies 
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Bij de vaststelling van haar enkelvoudige voordracht baseerde de Voordrachtscommissie zich op: 

- de profielschetsen voor deze vacatures (zie ledenbrief 28 september jl.) 

- de aanbevelingen van de verschillende netwerken (provinciale afdelingen, 

G4/G40/M50/P10/K80/R8 en verenigingen van doelgroepen) 

- de motivatie en informatie van kandidaten bij hun aanmelding.   

 

naar de man/vrouw verhouding, partijpolitieke achtergrond, gemeentegrootte, regionale spreiding 

en diversiteit.     

 

Toelichting op voordracht nieuwe (vice)voorzitter 

Vanwege de samenloop van het vrijkomen van de vacatures voor vicevoorzitter in het najaar van 

2022 en voor voorzitter in juni 2023, is naar kandidaten gezocht die bereid zijn om in de periode 

2023 het voorzitterschap op zich te nemen. Deze tweetrapsraket biedt de aanstaande voorzitter de 

gelegenheid om eerst een half jaar ervaring op te doen als vicevoorzitter onder de huidige voorzitter 

Jan van Zanen om vervolgens het stokje als voorzitter over te nemen. Daarnaast heeft deze 

werkwijze als voordeel dat kandidaten voor het vicevoorzitterschap in het voorjaar van 2023 weten 

met welke voorzitter zij samen gaan werken.  

 

De Voordrachtscommissie draagt Sharon Dijksma, burgemeester van Utrecht, voor in deze 

vacature. Zij past naar het oordeel van de Voordrachtscommissie uitstekend in het gevraagde 

profiel. Indien de leden haar op de Najaars ALV 2 december a.s. tot (vice)voorzitter benoemen, 

ontstaat vanaf de ALV van 14 juni 2023 een vacature voor vicevoorzitter. Deze vacature zal richting 

de ALV van 14 juni 2023 worden opengesteld. Voor deze vacature komen lokale bestuurders van 

de PvdA niet in aanmerking, omdat de voorzitter en vicevoorzitter statutair niet van dezelfde 

politieke partij kunnen zijn.    
 

Opening van mogelijkheid tot stellen van tegenkandidaten 

Op basis van onze statuten is het mogelijk om tegenkandidaten te stellen voor de kandidaten die in 

de twee vacaturerondes zijn voorgedragen. In de bijlage bij deze ledenbrief vindt u het 

totaaloverzicht van  voorgedragen kandidaten in de grote vacatureronde na de raadsverkiezingen, 

zoals dat eerder op 22 september jl. met u is gedeeld.  

 

De procedure voor tegenkandidaatstelling luidt als volgt: 

- Tot uiterlijk drie weken voor de Najaars ALV, vrijdag 11 november a.s., kunnen per 

vacature andere kandidaten worden gesteld. Deze kandidaatstelling kan slechts 

geschieden door de gemeente waarvan de kandidaat lid is van een bestuursorgaan, de 

secretaris of de griffier is en dient mede ondersteund te worden door tien andere 

gemeenten 

- het bestuur brengt uiterlijk twee weken voorafgaand aan de Najaars ALV, vrijdag 18 

november a.s., de namen van de gestelde tegenkandidaten ter kennis van de leden. In de 

Najaars ALV van 2 december a.s. worden alle voorgedragen kandidaten en eventuele 

tegenkandidaten aan de leden voorgelegd.  
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- Voor de commissie Europa & Internationaal geldt conform onze reglementen een 

afwijkende procedure; deze kandidaten worden door het bestuur benoemd. Hier zijn dus 

ook geen tegenkandidaten mogelijk. 

 
 

 

U heeft de mogelijkheid tot het stellen van tegenkandidaten. Aanmelding van tegenkandidaten is 

mogelijk tot uiterlijk vrijdag 11  november a.s., 12.00 uur, bij het bureau van de VNG op  

kandidaatstelling@vng.nl.  

 

 

Hierbij wil ik nogmaals benadrukken dat wij alle ruim 650 kandidaten in de twee vacaturerondes 

zeer erkentelijk zijn voor hun bereidheid om een bijdrage te leveren aan het werk van onze 

vereniging. Gelet op het beperkte aantal plaatsen heeft de Voordrachtscommissie twee-derde van 

alle kandidaten niet kunnen voordragen voor een plaats in het bestuur of een commissie. Wij 

nodigen hen van harte uit om in de komende periode op een andere wijze een bijdrage te leveren, 

bijvoorbeeld door deelname aan fora, expertiseteams of een van de vele andere verbanden waarin 

lokale bestuurders actief met de VNG samenwerken.  

 

Met vriendelijke groet 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

mr J.H.C. van Zanen 

voorzitter  

 


