Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 agendapunt 7
Aan:
De Gemeenteraad
Vries, 16 juni 2014
Onderwerp:
Vaststellen profielschets burgemeester
Portefeuillehouder:
n.v.t.
Behandelend ambtenaar: de heer J.L. de Jong
Doorkiesnummer:
0592 - 266 606
E-mail adres:
j.l.de.jong@tynaarlo.nl
Gevraagd besluit:
1. Vaststellen van de profielschets voor een nieuwe burgemeester van Tynaarlo;
2. de mogelijkheid openhouden om één of meerdere kandidaten een assessment te laten
ondergaan.
Bijlagen:
- Raadsbesluit (bijgevoegd)
- conceptprofielschets (bijgevoegd)
- Koninklijk Besluit 2014000317 (ter inzage)
TOELICHTING
Bij Koninklijk Besluit van 11 februari 2014, 2014000317 is aan de heer F.A. van Zuilen, op eigen verzoek,
met ingang van 10 september 2014 eervol ontslag verleend als burgemeester van Tynaarlo. Dit betekent
dat de gemeente Tynaarlo op zoek moet naar een nieuwe burgemeester.
Op grond van artikel 61, lid 2 van de Gemeentewet overlegt de Commissaris van de Koning met de raad
over de eisen die aan de te benoemen burgemeester worden gesteld voor het ambt van burgemeester.
De eisen voor benoeming worden vastgelegd in de zogenaamde profielschets.
Voor het opstellen van de nu voorliggende conceptprofielschets is gebruik gemaakt van de Handreiking
benoemingsproces burgemeesters van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
(BZK). Alle fracties hebben zich uitgesproken over de gewenste bestuurscompetenties van de nieuwe
burgemeester. Dit is samengevoegd met een korte beschrijving van de gemeente. Deze concept
profielschets is vooraf in alle fracties en in het college besproken.
In de vergadering van 1 juli stelt de raad na overleg met de Commissaris van de Koning, de heer J.
Tichelaar, de profielschets voor de nieuw te benoemen burgemeester vast. Na vaststelling van de
profielschets wordt de sollicitatie opengesteld door middel van plaatsing in de Staatscourant en kunnen
belangstellenden reageren. Het ligt in de bedoeling om begin juli de sollicitatie open te stellen en
daarvoor het zomerreces te benutten (7 weken). De verwachting is de procedure tot en met de
aanbeveling aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijk voor januari 2015 af te ronden, zodat
de nieuwe burgemeester in januari 2015 kan beginnen.
De Vertrouwenscommissie verwacht dat de nieuwe burgemeester tenminste één ambtsperiode blijft en
zich inspant om binnen één jaar in de gemeente te vestigen. De fracties hebben aangegeven het
belangrijk te vinden dat de bestuurlijke kwaliteiten van de nieuwe burgemeester voorop staan. Tot slot wil
de commissie de mogelijkheid van het ondergaan van een assessment voor één of meerdere kandidaten
open houden.
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Gevraagd besluit
1. De profielschets voor de nieuwe burgemeester van Tynaarlo vaststellen;
2. de mogelijkheid openhouden om één of meerdere kandidaten een assessment te laten ondergaan.
De fractievoorzitters
Namens hen

A.T.W.J. Jennekens
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