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Benoemingsprocedure nieuwe burgemeester

V o orgesteld beslu it
U wordt gevraagd in te stemmen met:
1.

2.
3.
4.

Een bijzondere raadsvergadering op donderdag 16 maart om 20.00 uur ter
vaststelling van de profielschets en de verordening op de
vertrouwenscommissie. Dit in aanwezigheid van de Commissaris van de
Koning.
Een besloten raadsvergadering op dinsdag 4 juli om 14.00 uur ter vaststelling
van de aanbeveling.
Een bijzondere raadsvergadering op woensdag 13 september om 20.00 uur ter
beëdiging en installatie van de nieuwe burgemeester.
Het beschikbaar stellen van € 50.000 (ex BTW) ten behoeve van de gehele
benoemingsprocedure.

B e n o em in gsp ro ced u re
De heer Brok neemt op 24 februari a.s. als burgemeester afscheid van de
gemeente Dordrecht. Hij zal vanaf 1 maart worden benoemd als Commissaris van
de Koning van Fryslan.
Op 25 januari jl. heeft de commissaris van de koning (CdK) van Zuid-Holland de
fractievoorzitters aangegeven dat de benoemingsprocedure om te komen tot een
nieuwe kroonbenoemde burgemeester voor Dordrecht in gang kan worden gezet.
Tevens heeft hij aangegeven voor de periode tot de nieuwe kroonbenoemde
burgemeester geïnstalleerd wordt een waarnemend burgemeester te benoemen.
Hiertoe heeft hij de raad (fractievoorzitters) gehoord.
Meer informatie over de benoemingsprocedure (kroonbenoeming) treft u in de:
o

o

'Handreiking burgemeesters' van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, via
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2016/05/01/handreiki
ng-burgemeesters-benoeming-herbenoeming-klankbordgesprekken-enafscheid
Handreiking van de Provincie Zuid-Holland 'op zoek naar een nieuwe
kroonbenoemde burgemeester'. Deze wordt ter vergadering uitgereikt.

In overleg met de medewerkers van het kabinet van de commissaris van de koning
is een planning voor de benoemingsprocedure opgesteld. Het streven is dat de raad
vlak voor het zomerreces besluit over de nieuwe burgemeester en dat deze vlak na
het zomerreces wordt beëdigd en geïnstalleerd. Hiertoe dient de volgende
procedure te worden doorlopen:
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1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.

Een conceptprofielschets wordt opgesteld door de gemeenteraad. Het
presidium heeft hiertoe een voorbereidingscommissie in het leven geroepen
en deze voorbereidingscommissie bestaat uit:
- de fractievoorzitters (leden)
- de griffier (secretaris en adviseur)
- de gemeentesecretaris, één collegelid, de plaatsvervangend voorzitter van
de Drechtraad (adviseurs).
De gemeenteraad bespreekt de profielschets tijdens een bijzondere
openbare profielschetsvergadering met de CdK. De gemeenteraad stelt de
profielschets in deze vergadering vast en stelt voor de latere selectie van
kandidaten een vertrouwenscommissie in door de verordening op de
vertrouwenscommissie vast te stellen. Na overleg met het kabinet van de
CdK vindt deze bijzondere raadsvergadering op donderdag 16 maart om
20.00 uur plaats.
De Minister van BZK stelt de vacature open en de CdK bepaalt welke
kandidaten benoembaar zijn en maakt een eerste selectie.
De CdK nodigt de vertrouwenscommissie uit voor een gesprek over de
sollicitanten. Dit overleg staat gepland voor 8 juni.
De vertrouwenscommissie voert de selectiegesprekken (en laat mogelijk
een assessment uitvoeren) en stelt een aanbeveling van twee kandidaten
op.
De vertrouwenscommissie bespreekt de concept-aanbeveling met de CdK.
Dit gesprek vindt plaats op maandag 3 juli.
De gemeenteraad stelt de aanbeveling met twee kandidaten vast in een
besloten vergadering. De kandidaat die bovenaan staat moet volgens de
gemeenteraad de burgemeester worden. Deze bijzondere raadsvergadering
vindt plaats op dinsdag 4 juli 14.00 uur.
De CdK doet een aanbeveling bij de Minister van BZK, de Minister draagt de
kandidaat voor aan de Koning, waarna de Koning de nieuwe burgemeester
benoemt.
De nieuwe burgemeester wordt beëdigd en geïnstalleerd tijdens een
bijzondere raadsvergadering. Na overleg met het kabinet van de CdK wordt
voorgesteld deze vergadering te laten plaatsvinden op woensdag 13
september om 20.00 uur.
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Kosten en dekking
De gehele benoemingsprocedure gaat met kosten gepaard. Deze zijn onder te
verdelen in kosten met betrekking tot:
Opstellen profielschets / voorbereidingscommissie: externe begeleiding,
ophalen input (o.a. bewoners), locatiekosten, vervoer, etc.
Selectieprocedure / vertrouwenscommissie: externe begeleiding (training
voorbereidingscommissie), locatiekosten, assessments minimaal 2
kandidaten, vervoer, etc.
Extra bijzondere raadsvergaderingen
Ingeschat wordt dat hier in totaal € 50.000 (ex BTW) mee gemoeid is. Deze kosten
zijn niet begroot.

B ijlage n
- ontwerp besluit
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