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DATUM  18 november 2019  

AGENDAPUNT  4 en 5  

ONDERWERP  Procedure nieuwe burgemeester Koggenland 

PORTEFEUILLEHOUDER   

PROGRAMMA 

BELEIDSVELD 

 Programma I: Dienstverlening & Bestuur 

Algemeen bestuur 

ZAAKNUMMER   

AANLEIDING  De vacature voor burgemeester Koggenland is eind maart 2019 ontstaan door het vertrek 

van de heer R. Posthumus. De heer J. Franx is door de commissaris van de Koning 

aangesteld als waarnemend burgemeester tot het moment waarop een kroonbenoemde 

burgemeester is beëdigd en geïnstalleerd. In overleg met de commissaris is besloten dat de 

procedure nu opnieuw opgestart wordt. 

De procedure om te komen tot een aanbeveling voor een nieuwe burgemeester start met 

het vaststelling van een profielschets en het benoemen van de leden voor de 

vertrouwenscommissie die de aanbeveling voorbereidt. 

KADER  Gemeentewet, Archiefwet en de Verordening vertrouwenscommissie Koggenland – 2018. 

WIJ STELLEN VOOR  1. De profielschets van de burgemeester van Koggenland vast te stellen; 

2. De vertrouwenscommissie te  benoemen die de aanbeveling tot benoeming van de 

burgemeester voorbereidt, te weten:  

a. de raadsleden: mevrouw A.R. van Dolder, de heer N.C.J. Bijman, de heer R. Klok, 

mevrouw S.M.M. Borgers en mevrouw C.C. van Leijen-Spaansen; 

b. de secretaris van de commissie: mevrouw G.C.I. Kager; 

c. de plaatsvervangend secretaris van de commissie: de heer A.M.T. Beuker; 

d. en als adviseur van de commissie: wethouder de heer W.P.J. Bijman. 

   

BEOOGD 

RESULTAAT 

 De gemeente Koggenland voldoet hiermee aan haar wettelijke verplichtingen om de 

aanbeveling voor de benoeming van een burgemeester voor te bereiden.  

ONDERBOUWING  Profielschets 

Op grond van de gemeentewet dient de gemeenteraad een profielschets voor de 

burgemeester op te stellen. Onder leiding van de vertrouwenscommissie i.o. is de 

profielschets tot stand gekomen. Inwoners zijn hierbij betrokken geweest door via de 

website in enkele woorden aan te geven wat zij van de nieuwe burgemeester verwachten, 

en kinderen zijn uitgenodigd om een tekening van de nieuwe burgemeester te maken.  
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De profielschets geeft aan wat voor een burgemeester Koggenland zoekt en over welke 

vaardigheden de burgemeester moet beschikken. Het dient als basis voor de werving- en 

selectieprocedure en ook voor toekomstige functionerings-/klankbordgesprekken en een 

mogelijke herbenoeming. Voorgesteld wordt om de profielschets vast te stellen.  

 

Verordening 

Op 10 oktober 2018 heeft de gemeenteraad de Verordening vertrouwenscommissie 

Koggenland -2018 vastgesteld. In deze verordening staat de samenstelling, de taken en 

werkwijze van de vertrouwenscommissie omschreven. Op basis van deze verordening zullen 

de te benoemen leden van de vertrouwenscommissie de aanbeveling van de nieuwe 

burgemeester voorbereiden.  

 

Samenstelling Vertrouwenscommissie 

De samenstelling van de vertrouwenscommissie vloeit voort uit de verordening. Voorgesteld 

wordt om de leden van de vertrouwenscommissie te benoemen. Nadat de leden zijn 

benoemd zal de vertrouwenscommissie op basis van de verordening uit haar midden de 

voorzitter en plaatsvervangend voorzitter kiezen.  

 

Proces aanbeveling nieuwe burgemeester 

Het proces tot het benoemen van de burgemeester op hoofdlijnen: 

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

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

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

vertrouwenscommissie in op basis van de verordening. 

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

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

van de kandidaten met wie gesprekken plaatsvinden. 

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

voor de gemeenteraad. 

6. De commissaris van de Koning overlegt met de vertrouwenscommissie. 

7. De gemeenteraad besluit in een besloten vergadering welke kandidaten zij aanbeveelt 

aan de minister op basis van een voorstel van de vertrouwenscommissie. 

8. In een aansluitende openbare vergadering wordt de kandidaat die nummer 1 staat op 

de aanbeveling bekend gemaakt. 

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

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

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

screent de kandidaat. 

11. De Koning benoemt de burgemeester. 

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

 

Uitvoering en tijdpad 

De vacature wordt op 25 november 2019 opengesteld. De sluiting is op 16 december 2019 

waarna de provincie haar werkzaamheden verricht. In het voorjaar zal de 

vertrouwenscommissie de gesprekken met de kandidaten voeren. Het streven is om dit 
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Datum, 29 oktober 2019   

 

De vertrouwenscommissie i.o., 

de beoogd voorzitter,  

 

 

 

A.R. van Dolder 

 

traject medio half april af te ronden en bekend te maken wie wordt aanbevolen om 

voorgedragen te worden voor benoeming als nieuwe burgemeester van Koggenland. Op 3 

juni 2020 staat de beëdiging en installatie van de nieuwe burgemeester gepland.  

 

 

FINANCIËN  De kosten van de procedure om tot een aanbeveling voor de benoeming te komen zijn in 

de programmabegroting van 2020 verwerkt. 

PACT VAN 

WESTFRIESLAN 

 Het belang van de regionale samenwerking is in de profielschets opgenomen. 

COMMUNICATIE  De communicatie vindt op de gebruikelijke wijze plaats. 

VERVOLG  De procedure is in het voorstel geschetst. 

 

Bijlagen: 

1. Profielschets burgemeester Koggenland 

2. Vastgestelde verordening vertrouwenscommissie Koggenland – 2018.  

 

 

 

 

 


