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Openstelling vacatures in College voor Arbeidszaken en
Commissie Europa en Internationaal
Samenvatting
De VNG zoekt kandidaten voor negen vacatures in het College voor Arbeidszaken (CvA) en
één vacature in de commissie Europa & Internationaal (E&I). De selectie van kandidaten vindt
plaats door de adviescommissie governance (voorzitter Paul Depla), die per vacature één
kandidaat selecteert. De kandidaten voor het CvA op deze enkelvoudige voordracht van de
adviescommissie worden begin oktober a.s. door het bestuur aangewezen als waarnemend lid.
De kandidaat voor de commissie E&I wordt door het VNG bestuur benoemd tot lid. In de
Buitengewone ALV in het najaar worden de kandidaten voor het CvA en eventuele tegenkandidaten
aan de leden voorgelegd.
Aanmelding kandidaten
- U kunt zich kandidaat stellen tot uiterlijk dinsdag 11 september 2018 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.

NB) Indien u zich aanmeldt zal uw kandidatuur bekend worden gemaakt aan de betreffende
provinciale afdeling van de VNG, de vereniging van uw doelgroep (burgemeester, wethouder,
secretaris, griffier, raadslid) en het betreffende gemeentelijk netwerk (G4, G40, Platform
Middelgrote Gemeenten en P10). Deze partijen hebben het recht om aanbevelingen uit hun
specifieke achterban te doen. Uw persoonlijke motivatie, curriculum vitae en andere
persoonlijke informatie wordt niet gedeeld met deze partijen. U kunt er zelf voor kiezen om
deze informatie met hen te delen.
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Openstelling vacatures in College voor Arbeidszaken en
Commissie Europa en Internationaal
Geacht college en gemeenteraad,
De VNG zoekt kandidaten voor negen vacatures in het College voor Arbeidszaken (CvA) en
één vacature in de commissie Europa & Internationaal (E&I). Kandidaten kunnen zich tot
dinsdag 11 september a.s., 12.00 uur, aanmelden. De selectie van kandidaten vindt plaats door de
adviescommissie governance (voorzitter Paul Depla), die per vacature één kandidaat selecteert. De
kandidaten voor het CvA op deze enkelvoudige voordracht van de adviescommissie worden begin
oktober a.s. door het bestuur aangewezen als waarnemend lid. De kandidaat voor de commissie
E&I wordt door het VNG bestuur benoemd tot lid. In de Buitengewone ALV in het najaar worden de
kandidaten voor het CvA en eventuele tegenkandidaten aan de leden voorgelegd.
Vacatures CvA
Op basis van het Reglement van CvA is het CvA samengesteld uit vaste aantallen leden per cohort
van gemeentegrootte. Eerder konden vijf vacatures in het cohort 100.000+ inwoners en drie
vacatures in het cohort 50-100.000 inwoners niet worden ingevuld omdat er onvoldoende
kandidaten waren. Daarnaast is er in het CvA nog een vacature voor een raadslid. In de bijlage
vindt u de profielschets voor het CvA.
Kandidaten voor deze vacatures wordt gevraagd om alvast rekening te houden met een heidag van
het CvA op woensdag 3 oktober a.s.
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Vacature commissie E&I
De commissie E&I heeft één vacature in de delegatie naar het Comité van de Regio’s (CvdR).
Deze vacature is ontstaan door het einde van het mandaat van mevrouw Saskia Bruines,
wethouder Den Haag, als lid van het CvdR met de portefeuille innovatie en ICT.
Gelet op de Europese regels voor de samenstelling van de delegatie zoeken wij in dit geval een
bestuurder (burgemeester, wethouders of raadslid) die behoort tot de Alliantie van Europese
Liberalen (ALDE: bestuurders met een VVD en een D66 achtergrond). Vanwege het evenwicht in
de samenstelling van de commissie E&I en van de delegatie nodigen wij kandidaten uit de G4
gemeenten nadrukkelijk uit om zich kandidaat te stellen.
Nadere informatie over het gevraagde profiel en de werkwijze van de commissie E&I vindt u in
de bijlage.

Aanmelding kandidaten
- U kunt zich kandidaat stellen tot uiterlijk dinsdag 11 september 2018 vóór 12.00 uur
-

Op de website https://governance.vng.nl/ kunt u zich registreren als kandidaat en
aangeven naar welke vacatures uw belangstelling uitgaat.

NB) Indien u zich aanmeldt zal uw kandidatuur bekend worden gemaakt aan de betreffende
provinciale afdeling van de VNG, de vereniging van uw doelgroep (burgemeester, wethouder,
secretaris, griffier, raadslid) en het betreffende gemeentelijk netwerk (G4, G40, Platform
Middelgrote Gemeenten en P10). Deze partijen hebben het recht om aanbevelingen uit hun
specifieke achterban te doen. Uw persoonlijke motivatie, curriculum vitae en andere
persoonlijke informatie wordt niet gedeeld met deze partijen. U kunt er zelf voor kiezen om
deze informatie met hen te delen.

Met vriendelijke groet,
Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Mr. J.H.C. van Zanen
Voorzitter
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