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 Griffie Elma Hulspas-Jordaan Raadsvoorstel  

Nr.     3. Bestuur\4901  

B&W-besluit   --- 

Uitwisseling    

Raad    06-05-2014 

Agendanummer   5 

 

Onderwerp:  

Profielschets burgemeester 

 

 

Wij stellen voor:  

de profielschets voor de nieuwe burgemeester vast te stellen. 

 

Bestaand kader:  

Artikel 61 Gemeentewet 

Doelstelling:  

- Een goede beschrijving geven van het profiel waaraan de nieuwe burgemeester 

moet voldoen; 

- Kandidaten zicht geven op de context van de gemeente en het gewenste 

burgemeestersprofiel; 

- Een basis bieden voor het selectieproces. 

 

Inleiding: 

Op 19 december 2013 berichtte de Commissaris van de Koning u dat hij de minister 

van BZK had geadviseerd de burgemeestersvacature na de gemeenteraadsverkiezingen 

open te stellen en dat de minister hiermee had ingestemd. 

De Commissaris van de Koning en de chef kabinet komen nu op 6 mei naar de 

raadsvergadering voor de vaststelling van de profielschets. 

De profielschets die wij u voorstellen is opgenomen in de bijlage. 

 

Argumenten: 

1. Met de vaststelling van de profielschets kan de procedure tot benoeming van een 

nieuwe burgemeester van start gaan. 

2. De voorgelegde profielschets is tot stand gekomen na zorgvuldig overleg door de 

fractievoorzitters. Voor de gewenste bestuursstijl is gebruik gemaakt van de 

bestuursstijlenmonitor die door de rijksoverheid beschikbaar wordt gesteld. De 

genoemde bestuursvaardigheden zijn geselecteerd uit de set van twintig 

bestuursvaardigheden die genoemd zijn in de Handreiking benoemingsproces 

burgemeester van het ministerie van BZK. 

 

Financiële dekking: 

Aan de vaststelling van de profielschets zijn geen kosten verbonden. 
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Participatie: 

De inwoners wordt gevraagd aan te geven welke van de in de profielschets genoemde 

kwaliteiten in de selectiegesprekken de meeste aandacht moeten krijgen. 

 

Urgentie: 

De Commissaris van de Koning en de chef kabinet komen op 6 mei. 

 

 

namens de vertrouwenscommissie i.o., 

 

J.A. Ringelberg 

voorzitter 
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Nr.     3. Bestuur\4901 

B&W-besluit   --- 

Uitwisseling    

Raad    06-05-2014 

Agendanummer   5 

 

 

Onderwerp: 

Profielschets burgemeester 

 

 

De Raad van de gemeente Hillegom, 

gelezen het voorstel van de vertrouwenscommissie i.o., 

gelet op het bepaalde in artikel 61 Gemeentewet, 

 

besluit:  

de profielschets vast te stellen. 

 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 6 mei 2014. 

 

 

 

 

 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan J. Broekhuis 

griffier voorzitter 
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