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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. 

 

Invulling vacatures 

Voor de invulling van de twee vacatures in het WSGO-bestuur doet de selectiecommissie de 

volgende enkelvoudige voordracht: 

 

WSGO-bestuur Vacature ontstaan door Voordracht selectiecommissie 

Lid bestuur Vertrek Astrid Heijstee-Bolt 

 

Jan Kuiper, wethouder in Wijk bij Duurstede, 

bestuurlijk verbonden aan GGD Utrecht en de 

Regionale Sociale Dienst 

Lid bestuur Vertrek Ewout Suithoff 

 

Geert Frische, wethouder in Echt-Susteren, 

bestuurlijk verbonden aan Westrom en 

Servicecentrum MER 

 

Toelichting op voordracht van de selectiecommissie 

De selectiecommissie heeft de kandidaten beoordeeld aan de hand van de eerder opgestelde 

profielschets en naar de voorwaarden zoals beschreven in de statuten van de vereniging. 

Daarnaast heeft de commissie rekening gehouden met de herkenbaarheid van het bestuur voor de 

leden van de vereniging. De selectiecommissie is van oordeel dat zij met de voordracht van deze 

twee kandidaten bijdraagt aan een evenwichtige samenstelling van het WSGO-bestuur. 
  

Aan het bestuur van de leden 
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Ons kenmerk 

WSGO/Lbr 22/010 

Uw kenmerk 

- 

Telefoon 

070 - 373 87 00 

Bijlage(n) 
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Onderwerp 

Bekendmaking kandidaten vacatures bestuur 

WSGOkandidaatstelling geopend 
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Mogelijkheid tot het stellen van tegenkandidaten 

Het bestuur van de WSGO biedt leden de mogelijkheid om tegenkandidaten te stellen tot en met 

woensdag 16 november. 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 verbonden is aan een bestuursorgaan. Daarnaast moet de tegenkandidatuur 

door tien andere leden van de WSGO worden gesteund.  

 

Vragen?  

Voor informatie kunt u terecht op www.wsgo.nl  en bij vragen kunt u contact opnemen met de 

WSGO via 070 – 373 87 00 

 

Met vriendelijke groet, 

Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties 

 

 
 
Janine Jongepier  

Secretaris WSGO 
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