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Geachte leden van college en gemeenteraad, 
 
De voordrachtscommissie (sinds november 2020 de nieuwe naam voor ‘de adviescommissie’),  
onder voorzitterschap van Paul Depla, heeft op 20 april jl. kandidaten voorgedragen voor in totaal  
14 vacatures in het VNG-bestuur en de -commissies. In deze ledenbrief ontvangt u een toelichting 
op deze voordracht, de procedure richting de ALV van 16 juni a.s. en de wijze waarop in de periode 
richting de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 de bezetting van het bestuur en de 
commissies zo compleet mogelijk zal worden gehouden. Met deze ledenbrief wordt ook de 
mogelijkheid tot het stellen van andere kandidaten geopend.  
 
Voorgedragen kandidaten 
De volgende personen zijn voorgedragen:   
 

Bestuur/commissie: Voorgedragen kandidaten  

Bestuur Isabelle Diks, wethouder Groningen 

Commissie Participatie, Schuldhulpverlening en 
Integratie 

Jorik Huizinga, wethouder Doetinchem 

Commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit Martina Huijsmans, wethouder Delft 
Monique List-de Roos, wethouder Eindhoven 
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Bestuur/commissie: Voorgedragen kandidaten 

Commissie Economie, Klimaat, Energie en 
Milieu 

Roos Vermeij, wethouder Rotterdam 
Oscar Dusschooten, wethouder Tilburg 
Thijs Kuipers, wethouder Horst a/d Maas 
Glimina Chakor, wethouder Groningen (*) 

Commissie Informatiesamenleving Henk Mensink, secretaris Oss 
Rian van Dam, burgemeester Hollands Kroon 

Commissie Raadsleden en Griffiers Sophie Boere, griffier Venray 

College voor Arbeidszaken Ben van der Stee, wethouder Westland 
Bert van Ravenhorst, wethouder Brielle 

College van Dienstverleningszaken Marga Waanders, burgemeester Waadhoeke

(*) de voordrachtscommissie draagt Glimina Chakor, wethouder Groningen, voor in de vacature die 
zeer recent is ontstaan door het afscheid op eigen verzoek van Paul de Rook, wethouder 
Groningen, uit de commissie Economie, Klimaat, Energie & Milieu. Met de voordracht van 
wethouder Chakor beoogt de voordrachtscommissie de vertegenwoordiging van de provincie 
Groningen in de commissie te behouden. Vertegenwoordiging van alle provincies in het bestuur en 
in iedere commissie is een van de centrale uitgangspunten van de voordrachtscommissie.  

Toelichting op overwegingen en werkwijze voordrachtscommissie 
Voor de 14 vacatures in het bestuur en een aantal commissies hebben zich in totaal 60 
burgemeesters, wethouders, secretarissen, griffiers en raadsleden kandidaat gesteld. Uit deze 
kandidaten heeft de voordrachtscommissie een keuze moeten maken. Voor het overgrote deel van 
de vacatures waren er meerdere uitstekend gekwalificeerde kandidaten. Om te komen tot een 
kwalitatief goede en representatieve samenstelling van bestuur en commissies heeft de 
voordrachtscommissie zich naast de persoonlijke motivatie van kandidaten mede gebaseerd op de 
aanbevelingen van diverse netwerken uit de gemeentelijke achterban. Met het oog op een 
herkenbare samenstelling voor de achterban heeft de voordrachtscommissie zich bovendien gericht 
op de criteria: geslacht, partijpolitieke samenstelling, functiegroep, gemeentegrootte, provincie en 
diversiteit.  

Openstelling mogelijkheid tot stellen van andere kandidaten en besluitvorming in ALV 
Met deze ledenbrief wordt de mogelijkheid geopend tot het stellen van medekandidaten voor de 
kandidaten die door de voordrachtscommissie zijn voorgedragen. De door de 
voordrachtscommissie voorgedragen kandidaten en eventuele andere kandidaten worden in de 
ALV van 16 juni a.s. aan de leden voorgelegd.  
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De procedure voor het stellen van andere kandidaten luidt als volgt: 
- Tot uiterlijk vijf weken voor de ALV, 12 mei a.s., kunnen per vacature andere kandidaten 

worden gesteld. Deze kandidaatstelling kan slechts geschieden door het lid van de 
Vereniging waarvan de kandidaat lid is van een bestuursorgaan, de secretaris of de griffier 
is en dient mede ondersteund te worden door tien andere leden van de Vereniging. 

- Het bestuur brengt uiterlijk twee weken voorafgaand aan de ALV, 2 juni a.s., de namen van 
alle voorgedragen kandidaten en andere kandidaten ter kennis van de leden.  

 
Invulling vacatures bestuur en commissies in periode richting raadsverkiezingen 
De huidige vacatureronde is de laatste formele vacatureronde voordat na de 
gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 alle vacatures in bestuur en commissies (uitgezonderd 
die van voorzitter en vicevoorzitter) opnieuw worden opengesteld. Naar verwachting zullen de 
nieuwe bestuurs- en commissieleden starten rond de zomer van 2022.  
 
Om de bezetting van bestuur en commissies in de tussenliggende periode zo compleet mogelijk te 
houden zal de voordrachtscommissie bij nieuwe vacatures gericht kandidaten benaderen met de 
vraag om voor een relatief korte periode een bijdrage aan het werk van bestuur of commissie te 
leveren. Ook bij deze tijdelijke informele invulling van vacatures geldt het uitgangspunt van ‘kwaliteit 
van kandidaten (expertise, ervaring, netwerk) met behoud van representativiteit voor de achterban 
(gemeentegrootte, man-vrouw verhouding, politieke partij)’. De voordrachtscommissie zal zich bij 
deze tijdelijke invulling van vacatures nadrukkelijk richten op kandidaten die zich in eerdere 
vacaturerondes reeds kandidaat hebben gesteld voor bestuur en commissies. Daarnaast zal de 
voordrachtscommissie waar nodig de netwerken uit de achterban benaderen voor adviezen en 
suggesties.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 
 
mr J.H.C. van Zanen 
voorzitter
 


