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Vaststellen profielschets burgemeester Dordrecht 2017

Voorgesteld besluit
De raad wordt voorgesteld het volgende te besluiten:
- De profielschets Burgemeester Dordrecht 2017 vast te stellen.
Samenvatting
Vanwege het vertrek van de heer Brok is een vacature ontstaan voor de functie van
burgemeester van Dordrecht. De heer Van der Velden is door de Commissaris van
de Koning aangewezen als waarnemend burgemeester tot het moment dat een
nieuwe kroonbenoemde burgemeester wordt beëdigd en geïnstalleerd. Op grond
van de gemeentewet dient de gemeenteraad een profielschets voor de
kroonbenoemde burgemeester op te stellen welke als basis dient voor het
selecteren van twee benoembare kandidaten. Het presidium heeft hiertoe een
voorbereidingscommissie in het leven geroepen. Deze voorbereidingscommissie
bestaat uit de fractievoorzitters (leden), de griffier (secretaris en adviseur), de
gemeentesecretaris, één collegelid en de plaatsvervangend voorzitter van de
Drechtraad (adviseurs). U wordt gevraagd de door de voorbereidingscommissie
opgestelde profielschets na gesprek met en in aanwezigheid van de Commissaris
van de Koning van Zuid-Holland vast te stellen.
Doelstelling
De profielschets wordt opgesteld om geïnteresseerde kandidaten een beeld te
geven van Dordrecht en de wensen en eisen die aan de burgemeester worden
gesteld. De profielschets dient als basis voor de selectie van kandidaten.
Kosten en dekking
U heeft op 21 februari jl. (RIS 1877106) voor de gehele benoemingsprocedure
budget beschikbaar gesteld. De kosten gemoeid met het tot stand komen van de
profielschets vallen hierbinnen.
Communicatie en inclusief beleid
De voorbereidingscommissie heeft alle geïnteresseerden en betrokkenen in de
gelegenheid gesteld input te leveren voor de profielschets. Zij hebben eerst een
eigen concepttekst opgesteld en deze ter consultatie aangeboden aan:
- Alle inwoners en bedrijven van Dordrecht door huis-aan-huis een 'oproepkaart'
te verspreiden, in de krant te adverteren, het op te nemen op de website, twee
inloopbijeenkomsten op het stadhuis te organiseren en een bus in de hal van
het stadhuis te plaatsen.
- Het College, het DSB en de directeur veiligheidsregio door hen expliciet te
vragen te reageren.
Aan de hand van verkregen input is de concepttekst van de profielschets op
onderdelen aangevuld of aangepast.
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Tijdspad en vervolg
Nadat de profielschets is vastgesteld zal de Commissaris van de Koning deze
doorgeleiden naarde Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze
stelt de vacature gedurende drie weken open door plaatsing ervan in de
Staatscourant. De Commissaris van de Koning ontvangt vervolgens alle
sollicitatiebrieven en wint informatie in over de sollicitanten. Hij bepaalt welke
kandidaten benoembaar zijn en het beste voldoen aan de profielschets. Zij vormen
zijn selectie. De Commissaris nodigt vervolgens de vertrouwenscommissie begin
juni uit voor een gesprek over de sollicitanten en zijn selectie. Vervolgens voert de
vertrouwenscommissie in juni gesprekken met de geselecteerde kandidaten en stelt
een aanbeveling van twee kandidaten op. De Commissaris nodigt vervolgens de
vertrouwenscommissie uit voor een gesprek over de concept-aanbeveling. Op 4 juli
2017 stelt de gemeenteraad de aanbeveling van twee kandidaten vast in een
besloten vergadering. De kandidaat die bovenaan staat moet volgens de
gemeenteraad de nieuwe burgemeester 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, waarna de Koning de burgemeester benoemt. Op 13
september vindt tijdens een openbare vergadering van de raad de beëdiging en
installatie van de burgemeester plaats. De Commissaris beëdigt de nieuwe
burgemeester.

