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   College B&W 

   Koningstraat 38 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN 6811 DG  Arnhem 

    

    

 
Datum Contact Doorkiesnummer Email 

28 november 2018  Sabine Andeweg 06 - 506 04 661 sabine.andeweg@d66arnhem.nl  

 Ine van Burgsteden 06 - 203 24 483 i.vanburgsteden@raad.arnhem.nl  

 

Betreft 

Schriftelijke vragen ex. Art 44 betreffende vacatures VNG commissies 

 

 

Geacht college, 

 

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) werkt aan een krachtige lokale 

overheid. Zij doet dat door agendasettend te zijn op voor gemeenten relevante 

vraagstukken en ontwikkelingen, en door de lokale uitvoering centraal te zetten bij 

maatschappelijke opgaven.  

 

Nadat de gemeenteraadsverkiezingen zijn geweest waren er ruim 200 vacatures 

beschikbaar in de commissies van de VNG. Uitgaande van onderstaand bericht 

https://vng.nl/onderwerpenindex/bestuur/brieven/bekendmaking-waarnemers-bestuur-en-

commissies lijkt het college van B&W hieraan geen bijdrage te leveren. 

 

Kijkend naar onze Gelderse steden komt het volgende beeld naar voren: Nijmegen (3), 

inclusief Burgemeester Huber Bruls, Apeldoorn (5), Ede (2), etc. 

 

De afgelopen jaren heeft het college deelgenomen aan commissies en daar ook de 

(financiële) vruchten van geplukt. 

De komende jaren zullen er zeker op het gebied van het Sociale Domein de nodige 

vraagstukken naar de gemeente Arnhem komen. Het baart D66 en het CDA dan ook 

zorgen dat er nu geen Arnhemse afvaardiging is. 

 

Daarom hebben wij de volgende vragen; 

 

1. Klopt het overzicht waaruit blijkt dat er niemand van het college van B&W deelneemt 

aan de VNG commissies? 

2. Hoe kijkt het Arnhemse college aan tegen deze situatie? 

3. Welke inspanningen heeft het college van B&W gedaan om wel deel te kunnen nemen 

aan één van deze commissies? Door wie is op welke functies vanuit het college van 

B&W gesolliciteerd? 

4. Ziet het college alsnog mogelijkheden om deel te nemen? 
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5. Hoe verklaart het college de situatie dat geen van de leden van het college zitting heeft 

in de VNG cie’s terwijl andere gemeenten daar wel in zijn geslaagd? 

6. Beschikt de gemeente Arnhem over een strategie om haar vertegenwoordiging zo 

krachtig mogelijk te maken? Zo ja waaruit bestaat deze? 

7. Nu Arnhem geen eigen vertegenwoordiging bij de VNG heeft, is het college al in 

gesprek met de ons omringende gemeenten ( bijv. Nijmegen, Ede, Barneveld) om 

gezamenlijk op te trekken en de Arnhemse inbreng via deze gemeenten te laten horen? 

8. Op welke andere manieren gaat het college de Arnhemse belangen op landelijk niveau 

behartigen? 

 

 

In afwachting van uw antwoord. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Sabine Andeweg  Ine van Burgsteden 

D66 Arnhem  CDA Arnhem 


