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Onderwerp: Procedure benoeming burgemeester Midden-Groningen 

 

 

 

 

1. Voorstel 

De raad wordt gevraagd te besluiten: 

 Tot het vaststellen van de profielschets van de burgemeester van Midden-Groningen 

 Tot het vaststellen van de verordening op de vertrouwenscommissie Midden-Groningen 2018 

 Te benoemen als lid van de vertrouwenscommissie de raadsleden mw. T. van der Veen,       

dhr. H. Haze, mw. M. Feenstra-Jansen, mw. M.E. Bos-Carabain, dhr. M.T. Metscher,            

mw. A.P.A. van der Burg-Versteeg, Mw. M.E. Bosman en  dhr. G.H. Renkema; 

 Te benoemen tot voorzitter van de vertrouwenscommissie raadslid T. van der Veen; 

 Te benoemen tot adviseur van de vertrouwenscommissie wethouder E. Drenth 

 

2. Inleiding 

Sinds het ontstaan van de gemeente Midden-Groningen per 1 januari 2018 is er een vacature voor 

de functie van burgemeester. Op grond van artikel 61 van de Gemeentewet heeft de gemeenteraad 

een belangrijke verantwoordelijkheid bij de benoeming van een nieuwe burgemeester. Om de 

procedurestappen goed te doorlopen en vorm te geven dient de gemeenteraad een verordening 

vast te stellen en een vertrouwenscommissie uit zijn midden te benoemen. Voor de functie van de 

burgemeester moet een profielschets worden vastgesteld door de gemeenteraad.  

3. Publiekssamenvatting 

Voor de functie van de burgemeester van Midden-Groningen moet een profielschets worden 

vastgesteld door de gemeenteraad. Bij de totstandkoming van het profiel zijn de inwoners, 

ondernemers en organisaties van de gemeente betrokken. Daarnaast is ook de interne organisatie 

van de gemeente en het college van burgemeester en wethouders betrokken. Dit profiel wordt door 

de in te stellen vertrouwenscommissie gebruikt bij de selectie van de nieuwe burgemeester. 

Daarnaast wordt er een verordening op de vertrouwenscommissie vastgesteld waarin de 
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werkzaamheden van de vertrouwenscommissie worden geregeld.  

4. Bevoegdheid van de raad 

Op grond van artikel 61 van de Gemeentewet heeft de raad een belangrijke verantwoordelijkheid 

bij de benoeming van de burgemeester. Op grond van ditzelfde artikel stelt de raad een 

vertrouwenscommissie in die belast wordt met de beoordeling van de kandidaten. 

5. Beoogd effect 

Realisatie van een aanbeveling van de raad aan de minister van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties, op basis waarvan een geschikte kandidaat door de Koning op voordracht van de 

minister kan worden benoemd in de functie van burgemeester van de gemeente Midden-Groningen. 

De profielschets moet kandidaten uitnodigen om te solliciteren en scherp genoeg zijn om als basis 

voor de selectie te kunnen dienen. De vast te stellen verordening borgt een correct verloop van de 

procedure conform de wettelijke kaders. 

6. Historische context 

n.v.t. 

7. Argumenten 

De verordening regelt o.a. de samenstelling, ambtelijke ondersteuning, geheimhouding en 

verslaglegging van de vertrouwenscommissie bij de benoeming van de burgemeester, maar ook het 

voeren van functioneringsgesprekken met en de herbenoeming van de burgemeester. In het kader 

van de benoemingsprocedure burgemeester zal – op advies van de vertrouwenscommissie – de 

gemeenteraad uiteindelijk een aanbeveling van kandidaten moeten doen aan de Minister.            

De verordening is gebaseerd op de voorbeeld verordening uit de circulaire van de minister van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. 

In de profielschets van de burgemeester staat omschreven wat voor een burgemeester  

Midden-Groningen zoekt en over welke vaardigheden de burgemeester moet beschikken.  De 

profielschets dient als basis voor de werving- en selectieprocedure en ook voor toekomstige 

functionerings-/klankbordgesprekken en een mogelijke herbenoeming. 
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Het proces tot het benoemen van de burgemeester op hoofdlijnen: 

1. De gemeenteraad stelt een profiel op voor de nieuwe burgemeester (waarover voorafgaand 

de zienswijze van het college is gevraagd, op basis van art. 147a lid 4 Gemeentewet) 

2. De gemeenteraad (profielschetsvergadering) bespreekt het profiel met de commissaris van 

de Koning en neemt daarover een besluit. In dezelfde vergadering stelt de raad een 

vertrouwenscommissie in op basis van de daarvoor vast te stellen verordening. 

3. De minister van Binnenlands Zaken en Koninkrijkrelaties stelt de vacature open. 

4. De sollicitant schrijft een brief. 

5. De commissaris van de Koning bepaalt samen met de vertrouwenscommissie de selectie van 

de kandidaten met wie gesprekken plaatsvinden. 

6. De vertrouwenscommissie maakt een selectie voor aanbeveling en stelt een rapport op.  

7. De commissaris van de Koning overlegt met de vertrouwenscommissie van de gemeente. 

8. De gemeenteraad besluit welke kandidaten zij aanbeveelt aan de minister op basis van een 

voorstel van de vertrouwenscommissie. 

9. De commissaris van de Koning geeft advies over de aanbeveling aan de minister van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

10. De kandidaat spreekt met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en 

daarna benoemt de Koning de burgemeester. 

11. De commissaris van de Koning beëdigt de burgemeester in de gemeente.  

 

Uitvoering en tijdpad: 

 De vacature wordt in februari opengesteld; 

 In april/mei zal de selectie van de vertrouwenscommissie voor de aanbeveling aan de raad 

plaatsvinden; 

 In mei 2018 zal de raad over de uit te brengen aanbeveling voor de kandidaat-burgemeester 

beslissen; 

 In juni/juli kan dan de voordracht door de minister van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties en benoeming door de Koning volgen. 

 

Profielschets 

 

In de profielschets van de burgemeester staat omschreven wat voor een burgemeester Midden-

Groningen zoekt en over welke vaardigheden de nieuwe burgemeester moet beschikken. Deze 

profielschets dient als basis voor de werving- en selectieprocedure en ook voor de toekomstige 

functionerings- en klankbordgesprekken en een mogelijke herbenoeming. Zie bijlage 1.  
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Participatie 

 

De inwoners zijn bij de totstandkoming van de profielschets betrokken. Aan hen is gevraagd wat zij 

belangrijk vinden aan een nieuwe burgemeester. Ze zijn op de volgende manieren betrokken: 

 digitale raadpleging; hiervan hebben ruim 70 personen gebruik gemaakt. Zie bijlage 2.  

 Er is een avond georganiseerd (op 18 januari 2018) waarop inwoners, vertegenwoordigers 

van dorpsbelangen en wijkorganisaties, ondernemers en organisaties uit het 

maatschappelijk middenveld, onderwijs en zorg zijn uitgenodigd. Hier hebben circa 50 

personen gebruik van gemaakt. Tijdens deze avond is in kleine groepen gesproken over wat 

men belangrijk vindt in de nieuwe burgemeester en over welke vaardigheden de 

burgemeester moet beschikken. Van deze avond is een verslag gemaakt. Zie bijlage 3.  

 

De uitkomsten van de inbreng van de inwoners is verwerkt in de profielschets. 

 

Verordening op de vertrouwenscommissie 

 

De verordening is gebaseerd op de voorbeeld verordening uit de circulaire van de minister van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. 

 Deze verordening regelt de werkzaamheden van de vertrouwenscommissie die: 

 De aanbeveling tot benoeming van de burgemeester voorbereidt; 

 De klankbordgesprekken met de burgemeester houdt; 

 En de aanbeveling tot herbenoeming van de burgemeester voorbereidt. 

Zie bijgevoegd besluit. 

 

Samenstelling vertrouwenscommissie 

 

De commissie bestaat uit – zo volgt uit artikel 2 lid 1 van de concept verordening – maximaal het 

aantal leden gelijk aan het aantal fracties, te benoemen door en uit de gemeenteraad. Voorgesteld 

wordt om mevrouw T. van der Veen te benoemen als voorzitter. Aan de commissie kan als adviseur 

een wethouder worden toegevoegd. Het voorstel is om dit te doen en wethouder E. Drenth te 

benoemen als adviseur. De griffier en de gemeentesecretaris zijn als secretaris respectievelijk 

plaatsvervangend secretaris belast met de ambtelijke ondersteuning van de commissie en – vanuit 

hun functie – als zodanig aan de commissie toegevoegd. Voor het volledig overzicht van de namen, 

zie bovenaan in het voorstel. 
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8. Communicatie 

Op de website en social media van de gemeente en via plaatsing bij de gemeentelijke publicaties is 

aandacht besteed aan de benoemingsprocedure voor de burgemeester en het opstellen van het 

profiel. De inwoners, organisaties en ondernemers zijn hierbij betrokken. 

9. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad) 

Zie onder punt 7. 

 

De voorzitter en de griffier van de gemeenteraad van de gemeente Midden-Groningen, 

 

 

 

 

H. Haze 

Plaatsvervangend raadsvoorzitter 

F.M. Bouwman 

raadsgriffier 
 

 

Bijlage: 

1 Bijlage 1: Profielschets 

2 Bijlage 2: Opbrengst digitale enquête 

3 Bijlage 3: Verslag bijeenkomst inwoners, ondernemers en organisaties 

4 De verordening op de vertrouwenscommissie Midden-Groningen 2018 

5 De toelichting bij de verordening op de vertrouwenscommissie Midden-Groningen 2018 

 

 

  

 

 


