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Onderwerp: Vaststellen profielschets burgemeester gemeente Hardenberg

DE GEMEENTERAAD WORDT VOORGESTELD TE BESLUITEN OM:
De profielschets voor de nieuw te benoemen burgemeester van de gemeente Hardenberg vast te
stellen.

Inleiding
Vanwege het vertrek van de heer P.H. Snijders is een vacature ontstaan voor de functie van
burgemeester van de gemeente Hardenberg. De heer J.W. Wiggers is door de Commissaris van de
Koning benoemd als waarnemend burgemeester tot het moment dat een nieuwe door de Kroon
benoemde burgemeester wordt beëdigd en geïnstalleerd.
Op grond van de Gemeentewet dient de gemeenteraad een profielschets vast te stellen. De
profielschets geeft aan welke kwaliteiten de gemeenteraad belangrijk vindt en biedt het kader voor de
vertrouwenscommissie om kandidaten tijdens de procedure op eenduidige wijze met elkaar te
vergelijken.
Beoogd effect
De procedure is erop gericht om naar verwachting in juni 2020 de nieuwe burgemeester van
Hardenberg te installeren.
Argumenten
De vertrouwenscommissie in oprichting (fractievoorzitters, locoburgemeester en gemeentesecretaris)
hebben input geleverd voor de concept profielschets. Daarnaast zijn onze inwoners gevraagd mee te
denken via een digitale enquête en zijn bijeenkomsten georganiseerd voor ondernemers en inwoners.
Alle input is verwerkt en gebruikt bij het opstellen van de concept profielschets. Vervolgens heeft de
vertrouwenscommissie in oprichting de concept profielschets aangescherpt. Deze wordt nu aan uw
raad ter vaststelling voorgelegd.
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Risico's en kanttekeningen
N.v.t.
Financiën
Voor de begeleiding van de vertrouwenscommissie en het opstellen van de profielschets zijn kosten
gemaakt. Tijdens de procedure zullen ook kosten gemaakt worden in verband met het voeren van
gesprekken met kandidaten op een externe locatie en voor het eventueel houden van een assessment.
Aangezien deze kosten niet begroot zijn, zullen deze meegenomen worden bij de 1e en/of 2e
bestuursrapportage 2020.
Verwerking persoonsgegevens
In dit voorstel worden geen persoonsgegevens verwerkt.
Communicatie
De vacature van burgemeester van de gemeente Hardenberg wordt op 19 december 2019 door de
minister van BZK opengesteld in de Staatscourant gedurende een periode van vier weken.
Uitvoering








De Commissaris van de Koning ontvangt alle sollicitatiebrieven en wint informatie in over de
sollicitanten.
De Commissaris van de Koning geeft vervolgens aan welke kandidaten in zijn ogen
benoembaar zijn en bespreekt zijn selectie met de vertrouwenscommissie.
De vertrouwenscommissie voert gesprekken met de geselecteerde kandidaten en stelt een
aanbeveling op van twee kandidaten.
De gemeenteraad stelt de aanbeveling vast in een besloten raadsvergadering. De kandidaat die
bovenaan staat moet volgens de gemeenteraad de nieuwe burgemeester van Hardenberg
worden. Uitsluitend de eerste naam wordt direct hierna bekend gemaakt.
De aanbeveling wordt met het advies van de Commissaris naar de minister van BZK gestuurd
waarna de Minister de kandidaat voor een gesprek ontvangt.
De nieuwe burgemeester wordt door de Kroon benoemd.
Naar verwachting in juni 2020 zal de nieuwe burgemeester in een openbare raadsvergadering
door de Commissaris van de Koning worden beëdigd.

Bijlagen
Profielschets burgemeester gemeente Hardenberg.
Het presidium,

De griffier,

De voorzitter,

F.G.S. Droste

P.C. van der Wel
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Raadsbesluit
Zaaknummer:

18965

Onderwerp: Vaststellen profielschets burgemeester gemeente Hardenberg

De raad van de gemeente Hardenberg;
gelezen het voorstel van het presidium d.d. 10 december 2019;
gelet op artikel 61 en 61 c van de Gemeentewet;
gelet op de “Handreiking burgemeesters: benoeming, herbenoeming, klankbordgesprekken en
afscheid” d.d. mei 2016 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
Besluit:
De profielschets burgemeester gemeente Hardenberg vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hardenberg van
17 december 2019.
De raad voornoemd,
de griffier

de voorzitter,

F.G.S. Droste

drs. J.W. Wiggers
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