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Bekendmaking kandidaten vacatures WSGO bestuur en ALV

Geacht bestuur en directie,
Deze ledenbrief informeert u over de voordracht van de selectiecommissie voor de vacatures in het
WSGO bestuur. Ook krijgt u een toelichting op de voordracht en de verdere procedure, waaronder
de mogelijkheid om tegenkandidaten te stellen. Daarnaast informeren wij u over de algemene
ledenvergadering.
Invulling vacatures
Voor de invulling van de drie vacatures in het WSGO bestuur doet de selectiecommissie de
volgende enkelvoudige voordracht:
WSGO bestuur
Lid bestuur

Ontstaan door:
Jan Boelhouwer,
burgemeester Gilze en
Rijen, ABG organisatie

Lid bestuur

Was nog niet ingevuld bij
de oprichting van de
vereniging
Was nog niet ingevuld bij
de oprichting van de
vereniging

Lid bestuur en
penningmeester

Voordracht selectiecommissie
Astrid Heijstee-Bolt, Wethouder Weesp, Regio Gooi
en Vechtstreek, uitvoeringsorganisatie van 8
gemeenten met daarin o.a. GGD, afvaldienst,
gezamenlijke inkoop van zorg, jeugd en gezin, etc.
Anny Attema, burgemeester Ridderkerk, BARorganisatie, volledig gefuseerde ambtelijke
werkorganisatie van 3 gemeenten
Hans Vroomen, burgemeester Ommen,
Omgevingsdienst IJsselland, gemeenschappelijke
regeling van 11 gemeenten en provincie Overijssel

Toelichting op voordracht van de selectiecommissie
De selectiecommissie heeft alle zes gegadigden beoordeeld aan de hand van de eerder opgestelde
profielschets en naar de voorwaarden zoals beschreven in de statuten van de vereniging.
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Daarnaast heeft de commissie rekening gehouden met de herkenbaarheid van het bestuur voor de
leden van de vereniging. Tot slot heeft de commissie een evenwicht gezocht tussen criteria als de
geografische spreiding, personeelsomvang van de organisaties en de man/vrouw verhouding in het
bestuur. De selectiecommissie is van oordeel dat zij met de voordracht van deze drie kandidaten
bijdraagt aan een evenwichtige samenstelling van het WSGO bestuur.
Mogelijkheid tot het stellen van tegenkandidaten
Het bestuur van de WSGO biedt leden de mogelijkheid om tegenkandidaten te stellen tot en met
vrijdag 5 juni 2020. Dit kan via het mailadres bestuurszaken@wsgo.nl. Hier kunt u ook terecht voor
informatie over het stellen van tegenkandidaten.
Een tegenkandidaat kan alléén worden aangemeld door een organisatie die lid is van de WSGO en
waarvan de kandidaat lid is van een bestuursorgaan. Daarnaast moet de tegenkandidatuur door
tien andere leden van de WSGO worden gesteund.
Het bestuur van de WSGO volgt hier als kader de procedure die gebruikelijk is bij de VNG. In het
nog vast te stellen concept huishoudelijke reglement van de WSGO is hiervoor een procedure
opgenomen.
Uitstel algemene ledenvergadering
In de ledenbrief van 30 maart jl. (WSGO/Lbr 20/001) is een algemene ledenvergadering van de
WSGO op 25 juni a.s. aangekondigd. Als gevolg van de coronacrisis heeft het bestuur besloten de
fysieke ALV voorlopig uit te stellen tot na de zomer. Meer informatie over de ALV volgt uiterlijk in
juli.
Meer informatie op www.wsgo.nl
Voor meer informatie over de WSGO kunt u terecht op www.wsgo.nl. Deze ledenbrief en het
concept huishoudelijk reglement vindt u ook op de website. Bij vragen kunt u contact opnemen met
de WSGO via 070 - 373 87 00 of info@wsgo.nl .
Met vriendelijke groet,
Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties

Janine Jongepier
Secretaris WSGO
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