Aan bestuur en directie

Datum

30 maart 2020
Ons kenmerk

WSGO/Lbr 20/001
Uw kenmerk

Telefoon

070 - 373 87 00
Bijlage(n)

Ledenbrief WSGO

2

Onderwerp

Kandidaatstellingsprocedure vacatures WSGO bestuur

Geacht bestuur en directie,
De WSGO zoekt kandidaten voor drie vacatures in het WSGO bestuur.
Wij nodigen burgemeesters en wethouders van harte uit om zich vanaf 31 maart a.s. kandidaat te
stellen voor één van de vacatures. In de profielschets in de bijlage vindt u meer informatie, evenals
een aanmeldformulier.
Aanmelding kandidaten:
1. U kunt zich kandidaat stellen vanaf 31 maart a.s. tot en met 28 april a.s.
2. Via het formulier in de bijlage kunt u zich aanmelden als kandidaat en aangeven naar welke
vacature uw belangstelling uitgaat.
3. Het aanmeldformulier, uw persoonlijke motivatie en uw curriculum vitae mailt u naar
bestuurszaken@wsgo.nl onder vermelding van “Kandidaatstelling WSGO bestuur”

De vacatures
Het gaat in deze vacatureronde om de volgende drie vacatures.
• Twee bestuursleden voor de WSGO
• Een bestuurslid voor de WSGO die de rol van penningmeester vervult
Het bestuur kent momenteel vier bestuurders. De statuten bieden ruimte voor zes bestuurders.
Door het vertrek van bestuurslid Jan Boelhouwer komt het aantal vacatures uit op drie.
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Selectiecommissie en procedure
De selectie van kandidaten vindt plaats door de selectiecommissie van de WSGO die per vacature
één kandidaat uitzoekt. De commissie bestaat uit:
• Linda Voortman (wethouder Utrecht/vice voorzitter WSGO) - voorzitter selectiecommissie
• Janine Jongepier - secretaris van de WSGO
• Bort Koelewijn (burgemeester Kampen)
• Geert Frische (wethouder Echt-Susteren)
Uiterlijk 20 mei a.s. worden de kandidaten die op enkelvoudige voordracht van de
selectiecommissie zijn geselecteerd, bekend gemaakt aan de WSGO leden. Daarna wordt de
mogelijkheid geopend om tegenkandidaten te stellen tot en met 3 juni a.s.
Algemene ledenvergadering WSGO op 25 juni
Het bestuur van de WSGO heeft besloten tot een Algemene ledenvergadering van de WSGO op
donderdag 25 juni a.s. Op die vergadering spreken de leden zich uit over de kandidaten op de
enkelvoudige voordracht van de selectiecommissie en eventuele tegenkandidaten.
In het licht van de huidige actualiteit van het coronavirus, behoudt het bestuur zich het recht voor
om de ALV tot een nader te bepalen tijdstip uit te stellen. Meer informatie over de ALV volgt eind
mei.
Meer informatie
Voor meer informatie over de WSGO kunt u terecht op https://vng.nl/rubrieken/onderwerpen/wsgo .
Deze ledenbrief wordt gepubliceerd op de VNG website zolang de website van de WSGO nog niet
gereed is. 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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