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Uw kenmerk:    Uw brief van:  Ons kenmerk: Raalte,  21 april 2022 

   

 

Onderwerp: 

Werving kandidaten voor VNG-bestuur en commissies  

 

 

 

Geacht raadslid, 

 

Een krachtige vertegenwoordiging van Overijssel in de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

(VNG) zorgt ervoor, dat het ‘Overijssel brede geluid’ in de Willemshof, maar ook in de gesprekken met 

de verschillende bewindspersonen in Den Haag, optimaal kan worden gedeeld.  

 

Onze provincie getuigt van bestuurlijke en politieke kwaliteit. Kundige en ervaren bestuurders, 

raadsleden, griffiers en gemeentesecretarissen met passie en lef die in het bezit zijn van een stevig 

netwerk.  

 

Verzoek om aandacht en inzet 

Om er voor te zorgen dat het Overijssels ‘volksvertegenwoordigers potentieel’ zich kandidaat stelt 

voor een zetel in de structuur van VNG vragen we uw aandacht en inzet. 

Samen kunnen we er voor zorgen dat iedere VNG commissie mag rekenen op minstens één krachtige 

en verbindende Overijsselse kandidaat. De diverse inhoudelijke opgaven en de gesprekken die 

daarover worden gevoerd in de VNG adviescommissies verdienen krachtig, Overijssels politiek-

bestuurlijk inzicht en Overijsselse realiteit.  

 

Om als VNG Overijssel een goede aanbeveling te kunnen doen heeft ons bestuur uw naam, 

persoonlijke motivatie, curriculum vitae en andere informatie nodig. Deze ontvangt ons bestuur niet 

van de landelijke VNG. Het is aan u om ons te informeren. Dat kan heel eenvoudig door het sturen van 

motivatie en curriculum vitae naar vngoverijssel@raalte.nl  

 

VNG commissies en colleges 

In de komende maanden worden de negen vaste VNG beleidscommissies, het VNG-bestuur en twee 

colleges opnieuw samengesteld uit een combinatie van politieke ambtsdragers, raadsleden, griffiers 

en secretarissen.  

 

De vaste VNG beleidscommissies zijn actief zijn op de volgende terreinen:  

-           Bestuur en Veiligheid (B&V) 

-           Informatiesamenleving 

-           Zorg, Jeugd en Onderwijs (ZJO) 

-           Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie (PSI) 
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-           Economie, Klimaat, Energie en Milieu (EKEM) 

-           Ruimte, Wonen en Mobiliteit (RWM) 

-           Europa en Internationaal (E&I) 

-           Financiën 

-           Raadsleden en Griffiers (R&G) 

 

De colleges zijn actief op de volgende terreinen: 

-           Arbeidszaken (CvA) 

-           Dienstverleningszaken CvD) 

 

Op z’n minst met één en liever nog met twee ‘actieve Overijsselaars’ in iedere commissie en beide 

colleges vertegenwoordigd zijn is ons streven. Wij zijn er ook van overtuigd dat er in onze provincie 

uitstekend gekwalificeerde kandidaten zijn die ruimschoots voldoen aan het gestelde profiel van een 

commissievoorzitter. Iedere commissievoorzitter is tevens lid van het VNG bestuur.  

 

Tijdpad 

Vanaf maandag 25 april aanstaande kan een burgemeester, wethouder, secretaris, griffier of raadslid 

zich kandidaat stellen. Hij of zij dient zich te registreren via https://governance.vng.nl/ om zich vervolgens 

kandidaat te stellen.  

 

De opgestelde algemene en specifieke profielschetsen voor bestuur, de adviescommissies en de 

colleges zijn een belangrijk gegeven en vertrekpunt voor het realiseren van een enkelvoudige voordracht 

van de voordrachtscommissie. Voorzitter van deze onafhankelijke voordrachtscommissie is René 

Verhulst, burgemeester Ede. Aanmeldingen dienen uiterlijk donderdag 2 juni vóór 12.00 uur bij de 

landelijke VNG binnen te zijn.  

 

Op uiterlijk dinsdag 21 juni aanstaande doen wij, aan de hand van een overzicht van de kandidaten uit 

onze provincie -verstrekt door de landelijke VNG-, een aanbeveling aan de voordrachtscommissie. Aan 

dit proces kunnen wij alleen vorm en inhoud geven wanneer motivatie en CV van een kandidaat bij ons 

bekend zijn.  

 

In de tweede week van juli wijst het VNG bestuur op voordracht van de onafhankelijke 

voordrachtscommissie waarnemers aan in alle vacatures. In de Buitengewone ALV van VNG in het 

najaar volgt definitieve benoeming. Dat betekent dat bestuur, commissies en colleges in september in 

de nieuwe samenstelling aan de slag kunnen.  

 

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief, neem gerust contact op met Gerla Struik van ons 

bestuursbureau. Gerla is bereikbaar via  06 - 206 347 38 of        vngoverijssel@raalte.nl 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het bestuur van VNG Overijssel, 

 

Martijn Dadema  Rolf Willemsen 
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voorzitter     secretaris        


