Profielschetsen vacatures VNG bestuur en commissies
(bijlage 1 bij ledenbrief 14 maart 2019)
Bestuur (2 vacatures)
Vacature voorzitter
Zie bijlage 2 bij de ledenbrief van 14 maart 2019: profielschets voorzitter VNG.
Vacature lid
Lokale bestuurders die in het bijzonder worden uitgenodigd om zich kandidaat te stellen:
-

Vrouwen.

College van Dienstverleningszaken (2 vacatures)
Het VNG bestuur heeft op voorstel van het CvD besloten om twee extra vacatures open te stellen.
Voor de vacatures in dit college is er op basis van onder meer het Reglement van het CvD een
specifiekere profielschets dan voor andere commissies/colleges.
Wij zoeken twee leden de behartiging van de thema’s:
- Adviseren over vaststellen van standaarden
-

Adviseren en monitoren activiteiten en besteding middelen Fonds Gezamenlijke
Gemeentelijke Uitvoering (GGU).

Thema: Adviseren over vaststellen van standaarden
Standaarden zijn gericht op verbetering van de kwaliteit en efficiëntie van gezamenlijke
gemeentelijke uitvoering. Het gaat om gezamenlijke afspraken, voorzieningen en/of technische
standaarden. Standaardverklaring kan in fasen plaatsvinden: aankondiging dat aan een standaard
wordt gewerkt, richtinggevend besluit over de contouren van een standaard om vanaf dat moment
te ordenen in de sector. Bij een besluit tot standaardverklaring hoort ook een besluit over de mate
van verbindendheid en het tempo van invoering. In de regel komen verzoeken om
standaardverklaringen via de Taskforce Samen Organiseren bij het CvD. De Taskforce voorziet
deze verzoeken van een advies, waarin zij ook ingaat op de mate van verbindendheid en de termijn
van (gefaseerde) invoering ervan.
Thema Adviseren en monitoren activiteiten en besteding middelen Fonds Gezamenlijke
Gemeentelijke Uitvoering (GGU)
Deze taak heeft een directe relatie met de manier waarop de voorbereiding van voorstellen voor de
ALV van de VNG over de uit te voeren activiteiten en het bijhorende beslag op de middelen uit het
Fonds is ingericht en hoe de verantwoording aan de ALV over de resultaten, inhoudelijk en in geld
verloopt. Ultiem is hier het VNG-bestuur verantwoordelijk; in de opmaat naar de ALV speelt het CvD
een belangrijke rol doordat zij zowel over het voorstel Activiteitenportfolio/jaarprogramma GGU als
over de begroting Fonds GGU het laatste bestuurlijke voorportaal voor het bestuur is.
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Het proces hiervoor verloopt vanaf 2018 jaarlijks in verschillende opeenvolgende fasen, die voor
wat betreft de begroting van het Fonds GGU aansluiten bij de reguliere P&C-cyclus van de VNG
Commissie Financiën (1 vacature)
Lokale bestuurders die in het bijzonder worden uitgenodigd zich kandidaat te stellen:
-

Vrouwen.

Commissie Participatie, Schuldhulpverlening & Integratie (1 vacature)
- Portefeuille: armoede en schulden
-

Bij voorkeur wethouders die dit thema lokaal in portefeuille hebben
Lokale bestuurders die in het bijzonder worden uitgenodigd zich kandidaat te stellen:
o

kandidaten die lokaal de thema’s participatie en inburgering in portefeuille hebben

o

vrouwen.

Commissie Zorg, Jeugd & Onderwijs (1 vacature)
Lokale bestuurders die in het bijzonder worden uitgenodigd zich kandidaat te stellen:
-

Vrouwen.

Commissie Ruimte, Wonen & Mobiliteit (1 vacature)
-

Portefeuille: landbouw en natuur (inclusief landelijk gebied en krimpgebieden).

College voor Arbeidszaken (1 vacature)
Gelet op de vereiste vertegenwoordiging naar cohort van gemeentegrootte zoeken wij een
portefeuillehouder personeel uit een gemeente met 100.000+ inwoners.
Commissie Europa & Internationaal (12 vacatures)
De Commissie Europa en Internationaal heeft twaalf vacatures:
- 1 vacature in de internationale delegatie op de portefeuille mondiale duurzame stedelijke
-

ontwikkeling
11 vacatures voor de EU belangenbehartiging (delegatie naar het Comité van de Regio’s).

Europese belangenbehartiging
De commissie heeft als opdracht om de belangen van de Nederlandse gemeenten te behartigen in
Europese en internationale gremia en netwerken. De VNG stelt jaarlijks een Europese Agenda op
waarin een selectie van de belangrijkste Europese onderwerpen voor gemeenten zijn opgenomen.
De Europese Agenda van de VNG bepaalt de inzet van de VNG commissie Europa en
Internationaal in Den Haag en Brussel en is leidend voor de inzet van de VNG in bijvoorbeeld het
Europees Comité van de Regio’s (CvdR).
De Commissie Europa en Internationaal
De commissie heeft een eigen werkwijze en reglement binnen de VNG-governance: bestuurders in
deze commissie maken onderdeel uit van vijf delegaties naar verschillende Europese en
internationale gremia voor lokale overheden. Er is momenteel 1 vacature voor de internationale
delegatie en 11 vacatures voor de delegatie naar het CvdR.
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De vacature in de internationale delegatie voor de portefeuille mondiale duurzame stedelijke
ontwikkeling wordt opnieuw opengezet omdat uit de vorige vacatureronde geen geschikte
kandidaten naar voren kwamen. De benoemingstermijn voor deze vacature gaat in per juni 2019.
De gemeentelijke delegatie naar het CvdR wordt gevormd door zes leden en zes
plaatsvervangende leden. De leden nemen deel aan de vergaderingen van het CvdR en de
plaatsvervangende leden kunnen op basis van de agenda en actualiteit aan CvdR-vergaderingen
deelnemen. De primaire focus van alle leden is EU belangenbehartiging en deze ligt voor een
belangrijk deel ook buiten het CvdR, bijvoorbeeld bij de VNG-lobby richting het Europees
Parlement. Meer informatie over de organisatie en werkzaamheden van de commissie vindt u in
deel C van deze bijlage en op de commissiepagina op de website van de VNG.
De 11 vacatures voor Europese belangenbehartiging zijn ontstaan door de komende
mandaatwisseling van het CvdR. Net als de overige EU-instellingen heeft het CvdR een
mandaatperiode van vijf jaar. De nieuwe mandaatperiode start in januari 2020 en eindigt in
december 2024. De werving zal in het voorjaar van 2019 plaatsvinden. De benoemingstermijn gaat
in op 1 januari 2020 of zoveel eerder indien er een vacature ontstaat. In deel A van deze bijlage
vindt u informatie over de profielschetsen.
Aanvullende Europese regels:
De VNG en de Europese Unie stellen eisen aan de voordracht van gemeentelijke leden op basis
van hun functie, partijachtergrond en regionale verspreiding. Voor de vacatures in de delegatie naar
het CvdR gelden ook aparte EU criteria. Voor deze vacatures kunnen uitsluitend burgemeesters,
wethouders en raadsleden worden geworven. Gemeentesecretarissen en raadgriffiers kunnen
volgens Europese verdragen niet in het CvdR worden benoemd. Aanvullende Europese en
internationale vereisten voor de leden van de Commissie Europa en Internationaal vindt u in deel B
van deze bijlage.

A. Profielschetsen
Profiel –
portefeuille
Mondiale
duurzame
stedelijke
agenda
Internationale
delegatie

Beleidsterrein – vakinhoud en vereisten

Aantal
leden

Beleidsterreinen: Integrale stedelijke ontwikkeling wereldwijd; VNG
International programma DEALS (governance of inclusive green growth in
cities); opvolging Habitat III agenda.
De portefeuille valt binnen het volgende beleidsthema van de Commissie:
• Stad en ommeland in Europees en mondiaal perspectief;
Global Goal 11: Maak steden en dorpen inclusief, veilig, veerkrachtig en
duurzaam
Vereisten en inzet:
• De Europese en internationale vereisten zoals beschreven in deel B.
• Affiniteit en ervaring met genoemde beleidsterreinen in huidige of vorige
bestuurlijke functies;
• Affiniteit en ervaring met City Deals, proeftuinen of andere innovatieve
bestuursvormen
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•
•
•

•
•

Gezien de inhoud van de portefeuille gaat de voorkeur uit naar een
bestuurder uit een grote of middelgrote stad.
Deelname aan de adviescommissie en andere bijeenkomsten in het kader
van het programma DEALS (3-4 keer per jaar);
Volgen van ontwikkelingen in het kader van de UN Habitat III Agenda; en
mogelijk deelname aan internationale debatten over stedelijke
ontwikkeling;
Adviseren over de ontwikkeling van diensten en producten van VNG
International op het terrein integrated urban development;
Deelname aan de vergaderingen van de Commissie Europa en
Internationaal (3-4 keer per jaar);

Meer informatie over het programma DEALS vindt u hier.
Europees
cohesiebeleid –
Stedelijk beleid
CvdR

Europees
plattelandsontwikkeling
CvdR

Beleidsterreinen:
Meerjarig Financieel Kader, Urban Agenda, Transport.
De portefeuille valt binnen de volgende beleidsthema’s van de Commissie:
• Stad en ommeland in Europees en mondiaal perspectief;
• Innovatie en regionale economische ontwikkeling.

1a2

Vereisten en inzet:
• De Europese en internationale vereisten zoals beschreven in deel B;
• Affiniteit en ervaring met genoemde beleidsterreinen in huidige of vorige
bestuurlijke functies;
• Participatie in relevante Nederlandse en of Europese netwerken;
• Gezien de inhoud van deze portefeuille, gaat de voorkeur uit naar een
bestuurder:
➢ uit een grote of middelgrote stad;
➢ met voldoende expertise en ondersteuning in eigen gemeente of uit
relevante netwerken;
• Inzetbaar voor belangenbehartiging naar Europese gremia: Europese
Commissie en Europees Parlement (voor leden en plv. leden);
• Deelname aan de vergaderingen van de VNG Commissie Europa en
Internationaal (3-4 keer per jaar bij de VNG);
• Voor leden deelname aan de vergaderingen van het Comité van de
Regio’s: Commissie COTER(5 keer per jaar, waaronder één vergadering
buiten Brussel); en voor plv. leden deelname op basis van agenda en
actualiteit;
• Eventueel deelname (gastspreker) aan de vergaderingen van de VNG
Commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu (bespreking
werkzaamheden indien nodig);
• Eventueel deelname (gastspreker) aan de vergaderingen van de VNG
Commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit (bespreking werkzaamheden
indien nodig);
Beleidsterreinen:
Plattelandsontwikkeling, relatie stad & platteland, gemeenschappelijk
landbouwbeleid, krimp.
De portefeuille valt binnen de volgende beleidsthema’s van de Commissie:
• Stad en ommeland in Europees en mondiaal perspectief;
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•

Grensoverschrijdende
samenwerking
CvdR

Innovatie en regionale economische ontwikkeling.

Vereisten en inzet
• De Europese en internationale vereisten zoals beschreven in deel B;
• Affiniteit en ervaring met genoemde beleidsterreinen in huidige of vorige
bestuurlijke functies;
• Participatie in relevante plattelands of agrarische Nederlandse en of
Europese netwerken;
• Gezien de inhoud van deze portefeuille, gaat de voorkeur uit naar een
bestuurder:
➢ uit een gemeente in het landelijk gebied.
➢ met voldoende expertise en ondersteuning in eigen gemeente of uit
relevante netwerken;
• Inzetbaar voor belangenbehartiging naar Europese gremia: Europese
Commissie en Europees Parlement (voor leden en plv. leden);
• Eventueel deelname aan de vergaderingen van de Commissie Europa en
Internationaal (3-4 keer per jaar bij de VNG);
• Voor leden deelname aan de vergaderingen van het Comité van de
Regio’s: Commissie NAT (5 keer per jaar, waaronder één vergadering
buiten Brussel); en voor plv. leden deelname op basis van agenda en
actualiteit;
• Deelname aan de vergaderingen van de VNG Commissie Ruimte, Wonen
en Mobiliteit (standing invitation: 5 keer per jaar bij de VNG);
Beleidsterreinen:
GROS, INTERREG, Transport.
De portefeuille valt binnen het volgende beleidsthema van de Commissie:
• Innovatie en regionale economische ontwikkeling.
Vereisten en inzet
• De Europese en internationale vereisten zoals beschreven in deel B;
• Affiniteit en ervaring met genoemde beleidsterreinen in huidige of vorige
bestuurlijke functies;
• Participatie in relevante Nederlandse en of Europese netwerken;
• Gezien de inhoud van deze portefeuille, gaat de voorkeur uit naar een
bestuurder:
➢ uit een grensgemeente;
➢ die deelneemt in een Euregio;
➢ met voldoende expertise en ondersteuning in eigen gemeente of uit
relevante netwerken.
• Inzetbaar voor belangenbehartiging naar Nederlandse gremia (Rijk en
Parlement) en eventueel Europese gremia: Europese Commissie en
Europees Parlement (voor leden en plv. leden);
• Deelname aan de vergaderingen van de Commissie Europa en
Internationaal (3-4 keer per jaar bij de VNG);
• Op basis van agenda en actualiteiten deelname aan de vergaderingen
van het Comité van de Regio’s;
• Eventueel deelname (gastspreker) aan de vergaderingen van de VNG
Commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu (bespreking
werkzaamheden indien nodig);
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Europees
klimaat, energie
en milieubeleid
CvdR

Informatiesamenleving
CvdR

Interne markt
CvdR

Beleidsterreinen:
Energietransitie, circulaire economie, 8e Milieuactieprogramma.
De portefeuille valt binnen het volgende beleidsthema van de Commissie:
• Energie, klimaat en circulaire economie.

1a2

Vereisten en inzet
• De Europese en internationale vereisten zoals beschreven in deel B;
• Affiniteit en ervaring met genoemde beleidsterreinen in huidige of vorige
bestuurlijke functies, bij voorkeur met voldoende expertise en
ondersteuning in eigen gemeente of uit relevante netwerken;
• Participatie in relevante Nederlandse en of Europese netwerken;
• Inzetbaar voor belangenbehartiging naar Europese gremia: Europese
Commissie en Europees Parlement (voor leden en plv. leden);
• Deelname aan de vergaderingen van de Commissie Europa en
Internationaal (3-4 keer per jaar bij de VNG);
• Voor leden deelname aan de vergaderingen van het Comité van de
Regio’s: Commissie ENVE (5 keer per jaar, waaronder één vergadering
buiten Brussel) ); en voor plv. leden deelname op basis van agenda en
actualiteit;
• Deelname aan de vergaderingen van de VNG Commissie Economie,
Klimaat, Energie en Milieu (standing invitation: 5 keer per jaar bij de VNG);
Beleidsterreinen:
Digitale Agenda, Digitale Eengemaakte Markt.
De portefeuille valt binnen het volgende beleidsthema van de Commissie:
• Innovatie en regionale economische ontwikkeling.
Vereisten en inzet
• De Europese en internationale vereisten zoals beschreven in deel B;
• Affiniteit en ervaring met genoemde beleidsterreinen in huidige of vorige
bestuurlijke functies, bij voorkeur met voldoende expertise en
ondersteuning in eigen gemeente of uit relevante netwerken;
• Participatie in relevante Nederlandse en of Europese netwerken;
• Inzetbaar voor belangenbehartiging naar Europese gremia: Europese
Commissie en Europees Parlement (voor leden en plv. leden);
• Deelname aan de vergaderingen van de Commissie Europa en
Internationaal (3-4 keer per jaar);
• Voor leden deelname aan de vergaderingen van het Comité van de
Regio’s: Commissie SEDEC(5 keer per jaar, waaronder één vergadering
buiten Brussel); en voor plv. leden deelname op basis van agenda en
actualiteit;
• Deelname aan de vergaderingen van de VNG Commissie
Informatiesamenleving (standing invitation: 5 keer per jaar bij de VNG);
Beleidsterreinen: staatssteun, aanbesteden
De portefeuille valt binnen het volgende beleidsthema van de Commissie:
• Innovatie en regionale economische ontwikkeling.
Vereisten en inzet
• De Europese en internationale vereisten zoals beschreven in deel B;
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1a2

•

Europees
ontwikkelingsbeleid
CvdR
Dubbelmandaat
Internationale
delegatie

Affiniteit en ervaring met genoemde beleidsterreinen in huidige of vorige
bestuurlijke functies, bij voorkeur met voldoende expertise en
ondersteuning in eigen gemeente of uit relevante netwerken;
• Participatie in relevante Nederlandse en of Europese netwerken;
• Inzetbaar voor belangenbehartiging naar Europese gremia: Europese
Commissie en Europees Parlement (voor leden en plv. leden);
• Deelname aan de vergaderingen van de Commissie Europa en
Internationaal (3-4 keer per jaar bij de VNG);
• Voor leden deelname aan de vergaderingen van het Comité van de
Regio’s: Commissie ECON (5 keer per jaar, waaronder één vergadering
buiten Brussel); en voor plv. leden deelname op basis van agenda en
actualiteit;
• Eventueel deelname (gastspreker) aan de vergaderingen van de VNG
Commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu (bespreking
werkzaamheden indien nodig);
• Eventueel deelname (gastspreker) aan de vergaderingen van de
Commissie Financiën van de VNG (bespreking werkzaamheden indien
nodig)
• Lid van de Raad van Toezicht van Kenniscentrum Europa decentraal (voor
1 bestuurder)
Beleidsterreinen:
1
Europees nabuurschapsbeleid, internationale samenwerking,
ontwikkelingssamenwerking, post-Cotonou/ACP-EU agreement, en deze
onderwerpen in het meerjarig financieel kader van de EU 2021-2027.
De portefeuille valt binnen de volgende beleidsthema’s van de Commissie:
• Bestuurlijke vernieuwing in de Europese en mondiale context;
• Mondiale crises : preventie en respons.
Vereisten en inzet
• De Europese en internationale vereisten zoals beschreven in deel B;
• Affiniteit en ervaring met genoemde beleidsterreinen in huidige of vorige
bestuurlijke functies;
• Affiniteit en ervaring met gemeentelijke internationale samenwerking in
huidige of vorige bestuurlijke functies;
• Participatie in relevante Nederlandse en of Europese of internationale
netwerken;
• Inzetbaar voor belangenbehartiging naar Europese gremia: Europese
Commissie en Europees Parlement;
• Deelname aan de vergaderingen van de Commissie Europa en
Internationaal (3-4 keer per jaar bij de VNG);
• Op basis van agenda en actualiteiten eelname aan de vergaderingen van
het Comité van de Regio’s: Commissie CIVEX (5 keer per jaar, waaronder
één vergadering buiten Brussel).
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B. De algemene en de Europese en internationale vereisten voor de leden van de
Commissie Europa en Internationaal
(in aanvulling op de algemene profielschets)
De rollen van de commissieleden zijn vakinhoudelijk onderhandelaar en ambassadeur.
Vereisten zijn:
• affiniteit (kennis en ervaring) met de vakinhoudelijke beleidsterreinen in huidige of vorige
bestuurlijke functies
• Affiniteit met de Europese Unie, de Raad van Europa, de Verenigde Naties en gemeentelijke
Europese en internationale samenwerking.
• Bereid zijn om de VNG te vertegenwoordigen in Europese en internationale gremia (zoals de
Europese koepelvereniging Council of European Municipalities and Regions, de wereld
koepelvereniging United Cities and Local Governments, het Comité van de Regio’s, het
Congres van Lokale en Regionale Overheden van de Raad van Europa, programma’s van VNG
International of in andere internationale gremia).
Hiervoor dient de bestuurder:
➢ de benodigde tijd ter beschikking te kunnen stellen;
➢ de bereidheid te hebben om te reizen;
➢ bij voorkeur te beschikken over relevante kennis en ervaring van Europese en
internationale processen;
➢ over een goede kennis van de Engelse taal te beschikken (kennis van Frans, Spaans of
andere talen is een pre);
• Beschikbaar zijn om aan de vergaderingen van de beleidscommissies (en eventuele
expertnetwerken) deel te nemen. De leden van de Commissie Europa en Internationaal zijn
verantwoordelijk voor het uitdragen van de standpunten van de VNG in de Europese Unie, de
Raad van Europa, de Verenigde Naties en tijdens Europese of internationale debatten en
bestuurlijke overleggen in Nederland. Hiervoor is het noodzakelijk dat de leden indien van
toepassing nauwe banden met de VNG beleidscommissies en expertnetwerken onderhouden
en aan de vergaderingen van deze commissie deelnemen.
• Beschikbaar zijn voor Europese of internationale debatten in Nederland en bestuurlijke
overleggen bij het Rijk en de Tweede Kamer.
• Europese en internationale aangelegenheden op de kaart zetten binnen de VNG en bij de
leden. Dat wil zeggen:
➢ de advisering van het bestuur, de verschillende beleidscommissies van de VNG en VNG
International over Europese en internationale ontwikkelingen.
➢ een ambassadeursrol vervullen in Nederland. Deze rol houdt in dat Commissieleden met
enige regelmaat Europese en internationale onderwerpen onder de aandacht brengen van
andere gemeenten.

C. Achtergrondinformatie Commissie Europa en Internationaal
De structuur van de Commissie Europa en Internationaal
De Commissie Europa en Internationaal heeft een vertegenwoordigende rol, namelijk het
behartigen van de belangen van de Nederlandse Gemeenten in de Europese Unie, de Raad van
Europa, de Verenigde Naties en tijdens Europese of internationale debatten en bestuurlijke
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overleggen in Nederland. De Commissie bestaat uit een aantal Europese en internationale
delegaties, zoals de gemeentelijke leden en plaatsvervangende leden naar het Europees Comité
van de Regio’s; de gemeentelijke leden en plaatsvervangende leden naar het Congres van Lokale
en Regionale Overheden van de Raad van Europa en de internationale delegatie van de VNG
bestaande uit bestuurders die actief zijn in internationale trajecten en programma’s van VNG
International.
Portefeuillehouders: De Commissie Europa en internationaal heeft een beleidsplan voor de
periode 2018-2022 vastgesteld met de volgende zes prioritaire thema’s: 1) Stad en ommeland in
Europees en mondiaal perspectief; 2) Energie, klimaat en circulaire economie; 3) Bestuurlijke
vernieuwing in de Europese en mondiale context; 4) Innovatie en regionale economische
ontwikkeling; 5) Inclusieve samenleving en sociale zaken; 6) Mondiale crises: preventie en respons.
Binnen deze thema’s zijn bestuurlijke portefeuillehouders in de verschillende Europese en
internationale delegaties benoemd. Meer informatie over de organisatie en werkzaamheden van de
commissie vindt u op de commissiepagina op de website van de VNG.
Deelname aan andere VNG beleidscommissies: Om de Europese en de Nederlandse
besluitvormingsprocessen aan elkaar te verbinden is het van belang dat leden van de commissie
Europa & Internationaal op basis van bestuurlijke vakinhoudelijke portefeuilles kunnen deelnemen
aan vergaderingen van de voor hen relevante VNG beleidscommissies. In het reglement van de
commissie E&I is daarom vastgelegd dat leden van die commissie kunnen deelnemen aan de
betreffende beleidscommissies (‘standing invitation’), of als gastspreker de Europese
werkzaamheden indien nodig toe te lichten.
Het Europees Comité van de Regio’s (CvdR)
Het CvdR is een assemblee van lokale en regionale vertegenwoordigers van de EU. Het CvdR is
de spreekbuis van decentrale overheden. De voornaamste opdracht van het CvdR is om in het
Europese besluitvormingsproces de decentrale overheden uit de EU te vertegenwoordigen en hun
belangen te behartigen door het opstellen van adviezen ten behoeve van de Europese Commissie,
de Raad van de Europese Unie en het Europees Parlement. In het algemeen, beoordeelt het CvdR
wetsvoorstellen (richtlijnen en mededelingen) aan de hand van de volgende vier uitgangspunten:
subsidiariteit en proportionaliteit, interbestuurlijke verhoudingen (multi-level governance),
uitvoerbaarheid en financiële consequenties en bestuurslasten. De instelling is een belangrijke
partner voor de Nederlandse decentrale overheden (gemeentelijke en provinciale leden vormen
samen de Nederlandse delegatie) in Brussel.
De Nederlands delegatie bestaat uit 12 leden en 12 plaatsvervangende leden. Het gemeentelijke
deel van de delegatie bestaat uit 12 leden (6 leden en 6 plaatsvervangers).
De gemeentelijke delegatieleden zijn qualitate qua lid van de Commissie Europa en Internationaal
(E&I). Voor 11 van de 12 posten wordt geworven. Eén van de dubbelmandaten is reeds ingevuld.
Dubbelmandaten: Binnen de Commissie Europa en Internationaal zijn twee dubbelmandaten
ingericht. Dit vindt plaats voor bestuurlijke onderwerpen die in twee delegaties spelen en waarvoor
het de voorkeur heeft om in de twee organisaties een gelijkluidende boodschap uit te laten dragen.
De twee dubbelmandaten zijn: Europees ontwikkelingsbeleid: dit betreft een dubbelmandaat CvdR
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en de internationale delegatie; en Europese governance en goed bestuur: dit betreft een
dubbelmandaat CvdR en het Congres (deze post is reeds ingevuld).
De internationale delegatie van de Commissie Europa en Internationaal
De internationale delegatie van de Commissie Europa en Internationaal adviseert het VNG bestuur
en de VNG directie over het internationale beleids- en projectenwerk, en verbindt de strategie en
prioriteiten van de VNG met het internationale perspectief. De door de VN vastgestelde duurzame
ontwikkelingsdoelen (Global Goals) vormen hierbij het referentiekader. De leden van de
internationale delegatie vertegenwoordigen waar nodig de VNG in internationale debatten en
bijeenkomsten. Tevens adviseren de leden van de internationale delegatie VNG International in de
implementatie van de projecten die VNG International uitvoert op het gebied van decentralisatie en
versterking van lokaal bestuur. De internationale delegatie van de Commissie Europa en
Internationaal bestaat uit 10 leden.
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Profielschets vacature voorzitter
VNG
(bijlage 2 bij ledenbrief 14 maart 2019)

“De voorzitter als boegbeeld van de Vereniging”
De voorzitter van de VNG is het herkenbare boegbeeld van de vereniging. Naar buiten toe vraagt dat
om een gezaghebbende uitstraling en om kracht en zelfbewustheid om in de belangenbehartiging
zichtbaar resultaat te boeken voor de gemeenten. Binnen de vereniging is de voorzitter een
verbindende factor, die zichtbaar opereert en een goede relatie onderhoudt met de verschillende
geledingen in de achterban. De voorzitter is een ervaren lokale bestuurder met een groot netwerk en
een ruim draagvlak bij zowel de eigen achterban als de landelijke politiek.
In deze profielschets wordt achtereenvolgens ingegaan op:
1. Taken van de voorzitter
2. Gevraagde bestuurlijke netwerk en ervaring
3. Gevraagde persoonlijkheid en reputatie
4. Het tijdbeslag voor de voorzitter
5. Statutaire bepalingen over het voorzitterschap
1. Taken van de voorzitter
Kandidaten dienen bereid te zijn om de hierna genoemde taken op zich te nemen:
- Bijwonen en voorzitten van de maandelijkse vergaderingen bestuur
- Bijwonen en bijdragen aan het VNG Congres (inclusief de ALV) en de Buitengewone ALV
- Deelnemen aan bestuurlijke overleggen met Rijk en IPO, waaronder: het jaarlijkse
overhedenoverleg, het halfjaarlijkse Bestuurlijk Overleg Financiële verhoudingen (BOFv)
- het Strategisch Beraad Veiligheid dat vier maal per jaar wordt gehouden
- Vertegenwoordiging van de VNG in de Europese Koepelvereniging van Gemeenten (CEMR)
en de Wereld Koepelvereniging (UCLG)
- voorzitterschap van de commissie Europa & Internationaal
- Optreden als boegbeeld van de VNG in de landelijke media en vertegenwoordiging VNG in
belangrijke congressen, bijeenkomsten en andere gelegenheden
NB) mediaoptredens kennen een relatief vaste structuur, te weten rondom momenten zoals de
nieuwjaarsspeech, ALV, BALV, Prinsjesdag en overhedenoverleg en een flexibele structuur – vanuit
strategische afweging rondom actualiteiten, lobbydossiers en strategische prioriteiten.
2. Gevraagde bestuurlijke netwerk en ervaring
De voorzitter dient:
- Te beschikken over ruime ervaring in en met het lokaal bestuur, bij voorkeur in verschillende
rollen en in verschillende gemeenten
- Gezaghebbend en effectief te kunnen opereren in de landelijke politiek en in het bijzonder de
Haagse politieke arena
- Op basis van het persoonlijke netwerk rechtstreekse toegang te hebben tot de bewindslieden
en tot toonaangevende Kamerleden die voor gemeentelijke vraagstukken van belang zijn
- Ervaring te hebben met landelijke media
- Affiniteit te hebben met de VNG als vereniging, waarbij ervaring binnen de bestuurlijke
organisatie van de VNG een pluspunt is.

3. Gevraagde persoonlijkheid en reputatie
de voorzitter dient:
- Hart te hebben voor het lokale bestuur en dit ook uit te stralen naar gemeenten en andere
stakeholders die voor de gemeenten van belang zijn
- Een verbindende rol te kunnen spelen binnen de vereniging en waar nodig ook boven partijen
te kunnen staan
- Herkenbaar en acceptabel te zijn voor de brede achterban van gemeenten, partijen en
doelgroepen. Grote en kleine gemeenten, stedelijke en landelijke gemeenten, politieke partijen
van links tot rechts en zowel landelijk als lokaal, moeten allen achter de voorzitter kunnen
staan
- Open te staan voor vernieuwing in de bestuurlijke organisatie van de vereniging en in de
inrichting van de relatie met de leden
- Gevoel te hebben voor veranderende bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen, waarbij
sprake is van horizontalisering en opereren in steeds complexere netwerken
- Daadkrachtig te kunnen optreden in de belangenbehartiging, waaronder bestuurlijke
overleggen en persoonlijke contacten met bewindslieden en andere spelers
- In de landelijke politiek als goede gesprekspartner te worden gezien door de verschillende
politieke partijen
- Een goede vergadervoorzitter te zijn, die onder meer in bestuursvergaderingen en de ALV een
open en constructieve gedachtewisseling weet te borgen
- Affiniteit te hebben met de grote uitdagingen voor de gemeenten. De voorzitter heeft een
heldere visie hebben op deze uitdagingen en gemeenten weten te enthousiasmeren om
nieuwe taken voortvarend en zorgvuldig op te pakken.
4. Tijdbeslag voor de voorzitter
Kandidaten dienen bereid te zijn om de hiervoor genoemde taken op zich te nemen en daarvoor
voldoende tijd vrij te maken. Een indicatie van het tijdbeslag:
a. Bijwonen en voorzitten maandelijkse vergaderingen
bestuur
b. Bijwonen en bijdragen aan VNG Congres (inclusief
ALV) en Buitengewone ALV
c. Deelnemen aan bestuurlijke overleggen met Rijk en
IPO, waaronder Overhedenoverleg, BOFv,
Strategisch Beraad Veiligheid
d. Vertegenwoordiging VNG in de Europese
Koepelvereniging van Gemeenten (CEMR) en de
Wereld Koepelvereniging (UCLG)
e. Voorzitterschap van (of deelname aan) de
commissie Europa & Internationaal
f. Optreden als boegbeeld van de VNG in de
landelijke media* en vertegenwoordiging VNG in
belangrijke congressen, bijeenkomsten en andere
gelegenheden

a. 12 dagdelen
b. VNG Congres: 3 dagen
Buitengewone ALV: 1 dag
c. Overhedenoverleg: 1 dagdeel
BOFv: 2 dagdelen
SBV: 4 dagdelen
d. CEMR (2-4 hele dagen)
UCLG (5-10 hele dagen)
e. 3 dagdelen
f.

circa 12 uur per maand.

