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Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten 
 

 

AAN: Algemene vergadering  
 
 

1.Samenvatting van de statutaire bepalingen inzake het VZHG-bestuurslidmaatschap 
 
Tot lid van het bestuur kunnen worden benoemd: burgemeesters, wethouders, raadsleden, 
gemeentesecretarissen en raadsgriffiers van gemeenten in Zuid-Holland.  
 
Het bestuur bestaat uit: 
a. een voorzitter, door de algemene vergadering in functie te benoemen  
b. een lid aan te wijzen door de gemeente Rotterdam; 
c. een lid aan te wijzen door de gemeente Den Haag; 
d. ten hoogste drie leden, door de algemene vergadering te benoemen, afkomstig uit de 
overige gemeenten met meer dan 40.000 inwoners; 
e. ten hoogste vijf leden, door de algemene vergadering te benoemen, afkomstig uit 
gemeenten met  meer dan 15.000, maar ten hoogste 40.000 inwoners  
f. ten hoogste drie leden, door de algemene vergadering te benoemen, afkomstig uit 
gemeenten met ten hoogste 15.000 inwoners  
g. ten hoogste twee leden, te benoemen door de samenwerkingsverbanden van gemeenten in 
Zuid-Holland die een geheel van belangen op het gebied van het lokaal overheidsbestuur behartigen  
h. ten hoogste drie extra leden, door de algemene vergadering te benoemen, teneinde een 
evenwichtige samenstelling te bevorderen. 
 
Bestuursleden worden benoemd voor een periode van 4 jaar. De voorzitter kan slechts één keer 
worden herbenoemd; voor andere bestuursleden geldt deze beperking niet. Alle bestuursleden zijn 
afkomstig uit verschillende gemeenten.  
 
Het punt “Bestuurssamenstelling” staat op de agenda van de Algemene vergadering indien sprake is 
van een vacature of omdat een einde is gekomen aan de benoemingstermijn van 4 jaar voor een 
bestuurslid.    
 
2. Tussentijdse vacatures 
Gedurende het verslagjaar 2015 zijn t.g.v. tussentijdse vacatures de volgende personen als 
waarnemend bestuurslid benoemd: 
- in de vacature van Dorp (categorie gemeenten met minder dan 15.000 inwoners):  
de heer Jan Luteijn, burgemeester van Cromstrijen.  
 In 2016 eindigt de benoemingstermijn van Anne de Baat als bestuurlijk secretaris.  
 
3.VOORSTEL: 

Het bestuur stelt voor: 
□ de heer J. J. Luteijn te benoemen als bestuurslid van de vereniging voor een periode van 4 jaar. 
 
Het bestuur stelt voor: 
□ de heer A. de Baat , benoemd als bestuurlijk secretaris per 1 maart 2012, te herbenoemen als 
bestuurlijk secretaris voor een periode van 4 jaar.  

 


