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Geachte raad,

De gevolgen van de maatregelen in verband met het corona-virus zijn
voelbaar in de gehele samenleving. Het is helaas ook van invloed op de
benoemingsprocedure van een nieuwe door de kroonbenoemde
burgemeester voor uw gemeente Koggenland.

Uw vertrouwenscommissie stond op het punt om gesprekken te voeren
met kandidaten. Omdat de afgekondigde maatregelen door het Rijk
gericht zijn op het beperken van fysiek contact en bijeenkomsten van
meer dan drie personen, is het onder deze voorwaarden niet mogelijk
om de procedure op een goede wijze verder te doorlopen.
juist in een procedure als deze is persoonlijk contact belangrijk om een
goed beeld te kunnen vormen van de kandidaten en een weloverwogen
keuze te kunnen maken. Los daarvan leent het geheime karakter van de
procedure zich niet voor een digitale opzet.
Om die redenen heb ik in goed overleg met de vertrouwenscommissie
besloten om de werkzaamheden tot nader order op te schorten.
De vertrouwenscommissie blijft in functie en de kandidaten blijven in
portefeuille. Wellicht ten overvloede, maar ik kan het niet vaak genoeg
benadrukken: de geheimhouding blijft ongewijzigd van kracht.

Op dit moment kan ik nog niet voorzien wanneer de procedure kan
worden hervat. Ik verwacht later dit voorjaar met een alternatieve
planning te kunnen komen. Zodra hier meer duidelijkheid over is zal ik
met de voorzitter van de vertrouwenscommissie hierover contact
opnemen. De opgeschorte procedure heeft ook gevolgen voor het
aanblijven van uw waarnemend burgemeester.
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Ik heb met uw waarnemend burgemeester gesproken en hij is bereid
aan te blijven tot het moment dat in de vacature is voorzien.

Hoogachtend,

De Commissaris van de Koning
in de provincie Noord-Holland,

van Dijk
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