
 

 

Besluitenlijst buitengewone raadsvergadering 15 februari 2018 

 

Plaatsvervangend voorzitter: 

H. Haze 

 

Aanwezige raadsleden: 

PvdA:  T. van der Veen  Gemeentebelangen Midden-Groningen: H. Haze  

  R. Sinnema       N.H.R. Stok 

  J. van Duren       H. Loots 

  C.M. Ridderbos-Hovingh      M. Ploeger 

  H.J. Flederus  

        

SP:  M. Feenstra-Jansen 

  J. Lesman-Veenstra VVD:     M.E. Bos-Carabain 

  K.W. Koning       E.J.K. Offereins 

  M. Kluit        P.A. Nieland-Kampen 

          C.H. Ubels  

ChristenUnie: M.T. Metscher  CDA:     H.Wind 

  N. Joostens       F. Bos 

  L. Doorn-Groenveld      M.W. van der Meijden 

        

GroenLinks: M.E. Bosman  D66:     G.H. Renkema 

  H. Bos        Y.P. Lutterop 

  A.D. Boscher  Leefbaar Midden-Groningen  F.A. Kruzenga 

 

Met kennisgeving afwezig: 

Dhr. J. Velthuis (GemeenteBelangen Midden-Groningen) 

Dhr. N.R. van der Vlist (SP) 

Dhr. H.B. van Dijk (ChristenUnie) 

Mw. A.P.A. van der Burg-Versteeg (CDA) 

    

Griffier: 

F.M. Bouwman 

 

 
 



 

 

Pagina: 2 van 5 

Datum: 16 februari 2018 

Zaaknummer: Zaaknummer 

Onderwerp: Onderwerp 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 22 maart 2018 

 

De raad van de gemeente Midden-Groningen 

 

R.W. Munniksma     F.M. Bouwman 

Voorzitter      Griffier  
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Nr. Besluitenlijst raadsvergadering van 15 februari 2018 

1. Opening 

2.  Vaststellen agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

3.  Verwelkoming van de commissaris van de Koning van de provincie Groningen, dhr. F.J. 

Paas. 

 

De plaatsvervangend voorzitter heet de commissaris van de Koning, dhr. F.J. Paas welkom. 

 

4.  Toelichting op de procedure door de commissaris van de Koning 

De commissaris geeft een toelichting op de procedure. Maandag 19 februari 2018 wordt de 

vacature gepubliceerd in de Staatscourant. Met het benoemen van de vertrouwenscommissie 

gaat er een periode in van vertrouwelijkheid voor de leden en de ondersteuners van de 

vertrouwenscommissie. Op hen ligt een geheimhoudingsplicht. Dan leidt dat aan het einde van 

het werk van de vertrouwenscommissie tot een rapport van bevindingen waarin twee 

kandidaten aan de raad worden aanbevolen. De raad maakt daarin een keuze en vervolgens 

wordt alleen de naam van de door de raad gekozen kandidaat bekend gemaakt. Daarmee ligt er 

dus ook een geheimhoudingsplicht op de raad. Als de stappen juist worden doorlopen resulteert 

dit in een benoeming voor de zomer van 2018. 

 

5.  Procedure benoeming burgemeester Midden-Groningen 

 

De beoogd voorzitter van de vertrouwenscommissie licht de profielschets en de totstandkoming 

toe.  

 

De commissaris van de Koning stelt daarover de volgende vragen: 

1. Wat zijn in alle genoemde kwaliteiten nu absolute kwaliteiten waaraan de kandidaat 

moet voldoen? 

2. Hoe kan de kandidaat weten dat hij voldoet aan de lat die de raad legt in relatie tot 

een ervaren bestuurder? 

3. Hoe wil de raad zien dat de kandidaat in staat is om op een betrokken en voortvarende 

manier bij te dragen aan de aanpak van de gevolgen van gas- en zoutwinning? 

4. Hoe ziet de raad de bijdrage van de burgemeester in relatie tot de cyclus van scholing 
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van de vroege jeugd tot en met de arbeidsmarkt en hoe ziet de raad de samenwerking 

hierin met het college? 

5. In hoeverre is een stevige verankering in Noord-Nederland van belang? 

6. Waar ligt het accent in relatie tot een eventuele voorkeur voor vrouwen? 

7. Waar ligt het accent in relatie tot de leeftijdscategorie van de kandidaat in relatie tot 

‘jong van geest’ en ‘ervaring’? 

 

Ad 1. Het moet een zgn. “Mensen mens” zijn die verbinding legt op alle niveaus; 

Ad 2. De lat: het moet een verbinder zijn die meedenkt in de opgaves die er liggen, een stevige 

voorzitter, maar ook de rol van representativiteit in en namens de gemeente waarmaakt. De 

burgemeester moet kunnen schakelen op verschillende niveaus in de samenleving. 

Ad 3. De kandidaat moet beschikken over goede onderhandelingsvaardigheden en hierin de 

bevolking serieus nemen, maar het ook waar kunnen maken om op rijksniveau serieus genomen 

te worden; 

Ad 4. De kandidaat moet het gesprek in college en raad aangaan over de ambities in het Kompas 

en de opgaven in dit gebied en dit gesprek ook stimuleren, ook met de overige partners in deze 

opgaven.  

Ad 5. Ervaring in het openbaar bestuur wordt belangrijk gevonden. Het hoeft niet noodzakelijk 

een noorderling te zijn. Maar het gevoel bij het noorden is belangrijk, een serieuze toon in 

relatie tot de problematiek in het noorden. 

Ad 6. Het is vooral belangrijk dat de kandidaat over goede kwaliteiten beschikt. Het is de taak 

van de commissaris om deze kwaliteiten naar voren te halen en dan kan het gaan om vrouwen 

en mannen. 

Ad 7. Het moet niet iemand zijn die aan het einde van zijn carrière is. Maar iemand die zeker 

minimaal één periode wil blijven, maar langer mag ook! 

 

Besluit: Met algemene stemmen: 

a. Tot het vaststellen van de profielschets van de burgemeester van Midden-Groningen; 

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

vast te stellen; 

c. 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.W. Bosman en dhr. G.H. Renkema; 

d. Te benoemen tot adviseur van de vertrouwenscommissie wethouder E. Drenth. 
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6.  Sluiting 

 


