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j. (jozias) van aartsen is burgemeester van Den Haag. Eerder was hij
onder andere fractievoorzitter van de VVD-fractie (2003-2006), minister van
Buitenlandse Zaken (1998-2002) en minister van Landbouw (1994-1998).
Van Aartsen was in 2007 voorzitter van de VNG-commissie Gemeente en
Grondwet.
drs. e. (erna) van bekhoven traint raadsleden in voorzitten, debatteren
en onderhandelen en beleidsmedewerkers in het schrijven van raadsvoorstellen en bestuurlijke sensitiviteit. Zij adviseert griffiers over vergadermodellen. Zij ontwikkelt een tool voor tabletproof raadsvoorstellen.
prof. dr. k. (kees) van den bos is hoogleraar Sociale Psychologie aan de
Universiteit Utrecht. Hij bestudeert waargenomen procedurele rechtvaardigheid, maatschappelijke onzekerheid, vertrouwen in de rechtspraak en
legitimiteit van de overheid.
drs. p. (pieter) broertjes is burgemeester van Hilversum en voorzitter
van World Press Photo en het Persmuseum. Hij is oud-hoofdredacteur van
de Volkskrant. Binnenkort wordt hij voorzitter van de Consumentenbond
(november 2013).
dr. m. (marcel) van dam is zelfstandig politiek-bestuurlijk adviseur en
interim-griffier. Hij is voorzitter van de redactie van het Jaarboek voor de
Vereniging van Griffiers.
g. (gerard) van gils is journalist. Hij werkte voor het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP). Zijn functies waren onder meer politiek redacteur,
verslaggever internationaal beleid, chef redactie Economie; adjunct-hoofdredacteur. Hij is actief in de Socialistische Partij.
dr. c. (christward) gradenwitz is Eerste plaatsvervangend Griffier
van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Hij is lid van de Association of
Secretaries General of Parliaments.
mr. m. (merel) van hall is raadsgriffier bij de gemeente Dordrecht.
Tevens is zij oud-voorzitter van de Vereniging van Griffiers.
b. (bertien) houwing is gemeenteraadslid voor D66 in Amersfoort en
voorzitter van het presidium.
dr. h. (henk) van der kolk is als universitair hoofddocent verbonden
aan de vakgroep bestuurskunde van de Universiteit Twente. Hij publiceerde
eerder over onder meer kiesstelsels, politieke participatie, kiesgedrag en
deliberatieve democratie.
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mr. l. (leendert) maarleveld is algemeen directeur Uitvoeringsorganisatie/beoogd gemeentesecretaris De Friese Meren en was eerder onder
andere gemeentesecretaris van Lemsterland respectievelijk Smallingerland.
drs. j. (jan) mans was wethouder in Breda, adjunct-gemeentesecretaris
van Maastricht en daarna burgemeester van achtereenvolgens Meerssen,
Kerkrade en Enschede. Daarna is hij waarnemend burgemeester geweest van
Venlo, Zaanstad, Maastricht, Moerdijk en Gouda.
drs. e. (eric) meurs is griffier in de gemeente Vlaardingen en lid van de
redactie van het jaarboek voor de Vereniging van Griffiers.
prof. mr. r. (ron) niessen was lid van de commissie-Van Aartsen. Hij is
zelfstandig beleidsadviseur en eerder was hij onder meer bijzonder hoogleraar op de Ien Dales Leerstoel aan de Universiteit van Amsterdam, rector
van de Academie voor Wetgeving en werkzaam bij het ministerie van BZK.
mr. m. (marianne) van omme was ruim tien jaar griffier in de gemeente
Amersfoort. Zij is lid van de redactie van het jaarboek voor de Vereniging
van Griffiers.
drs. j. (jaap) paans mmc is griffier in de gemeente Rotterdam en voormalig voorzitter van de Vereniging van Griffiers.
dr. m. (mark) pen is raadsadviseur en plaatsvervangend griffier in de
gemeente Amersfoort en tevens lid van de rekenkamercommissie in de
gemeente Baarn.
mr. j. (janne) pijnenborg is griffier in de gemeente Houten en lid van
de redactie van het jaarboek voor de Vereniging van Griffiers.
drs. j. (johannes) wolffensperger is directeur van Stichting Good
voor Integriteitsmanagement en Leiderschap. Hij is leiderschapscoach,
adviseur en spreker, en was eerder vier jaar verantwoordelijk voor kwaliteitsverbetering van de rijksoverheid.
dr. w. (wytze) van der woude is universitair docent Staatsrecht aan
de Universiteit Maastricht. In 2011 promoveerde hij op het proefschrift
‘Financiële controle in het gemeenterecht. Een juridisch onderzoek naar de
dualisering van de financiële functie’.
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