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Datum vergadering: 9 mei 2017 
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Onderwerp: Vaststelling profielschets burgemeester Dinkelland 2017 
 
 
Voorgesteld raadsbesluit: 
Vast te stellen de profielschets van de nieuwe burgemeester van Dinkelland 2017.  
 
Samenvatting van het voorstel 
De raad heeft een vertrouwenscommissie ingesteld en deze de opdracht gegeven de aanbeveling inzake de 
benoeming van een nieuwe burgemeester voor te bereiden. Als onderdeel van deze voorbereiding heeft de 
vertrouwenscommissie een ontwerp-profielschets opgesteld. Deze wordt uw raad ter vaststelling aangeboden. 
 
Argumentatie 

In 2016 is er reeds een burgemeestersprocedure voor Dinkelland gestart en deels doorlopen. Op 12 juli 2016 
heeft uw raad de profielschets van de nieuwe burgemeester van Dinkelland vastgesteld. In november 2016 is de 

toen lopende burgemeestersprocedure opgeschort. De reden hiervoor was de politiek en bestuurlijk kwetsbare 
en instabiele situatie waarin Dinkelland in de periode oktober 2016 tot januari 2017 kwam te verkeren. In 

februari 2017 is besloten de opgeschorte procedure af te breken en een nieuwe procedure te starten. De 
formele start hiervan werd gemarkeerd door de vaststelling door uw raad van een nieuwe Verordening op de 

vertrouwenscommissie op 28 maart 2017. Bij de nieuwe start van de procedure hoort, gezien de veranderde 

situatie in Dinkelland, ook een kritische heroverweging van de profielschets 2016. Het resultaat van deze 
heroverweging ligt thans voor u. 
De profielschets is een belangrijk document waarin uw raad aangeeft aan welke kenmerken en kwaliteiten de 
nieuwe burgemeester moet voldoen en dus aan welke kenmerken en kwaliteiten de kandidaten voor het 
burgemeesterschap van Dinkelland tijdens het selectieproces zullen worden getoetst. 
  
Externe communicatie 

Bij de procedure 2016 is er heel bewust voor gekozen ook de burgers van Dinkelland een stem te geven in het 

opstellen van het voorkeursprofiel van hun nieuwe burgemeester. Aan deze ‘Burgerraadpleging Beste 
Burgemeester’, die in het voorjaar van 2016 is gehouden hebben circa 100 burgers deelgenomen. 

De vertrouwenscommissie is van oordeel dat de resultaten van deze burgerraadpleging nog adequaat en actueel 
zijn. De resultaten van de ‘Burgerraadpleging Beste Burgemeester’ behouden daarom hun plaats in de 

profielschets en zijn als bijlage toegevoegd.  
 
Financiële paragraaf 
De komende burgemeesterswisseling brengt kosten met zich mee. Daarbij is te denken aan: kosten 
sollicitatieprocedure, kosten afscheid wnd. burgemeester, kosten van communicatie en publiciteit, kosten 
(externe) ondersteuning. De uitgaven worden zorgvuldig geadministreerd en op de gebruikelijke wijze in de 
planning en control-cyclus verantwoord en geformaliseerd.  
 
Uitvoering 
De vastgestelde profielschets wordt overhandigd aan de Commissaris van de Koning, die vervolgens de 
wervingsprocedure start. De vacature wordt, door plaatsing in de Staatscourant en op de website van de 
provincie, (volgens de huidige planning) gedurende de periode 12 mei tot en met 2 juni 2016 opengesteld. 
Kandidaten kunnen hun sollicitatie richten aan Zijne Majesteit de Koning en sturen naar de Commissaris van de 
Koning. 
Na sluiting van de reflectietermijn selecteert de Commissaris van de Koning de benoembare kandidaten en 
bespreekt de sollicitanten en haar selectie met de vertrouwenscommissie. De vertrouwenscommissie kiest 
vervolgens in samenspraak met de Commissaris van de Koning met welke kandidaten de selectieprocedure 
wordt ingegaan. 
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Hierna volgt de fase van sollicitatiegesprekken. Hieruit volgt een eindselectie die resulteert in een nummer één-
kandidaat en een nummer twee-kandidaat. Vervolgens verantwoordt de vertrouwenscommissie door middel van 
een verslag van bevindingen aan uw raad hoe zij de procedure heeft vormgegeven en doorlopen. Dit verslag 
bevat tevens het advies aan de raad met betrekking tot de aanbeveling voor de te benoemen burgemeester. 
Volgens de huidige planning zal uw raad op 31 oktober 2017 – in beslotenheid - de aanbeveling vaststellen. 
Daarna wordt de naam van de aanbevolen kandidaat openbaar gemaakt. Medio januari 2018 kan, als de 
procedure volgens planning verloopt, de nieuwe burgemeester, in een bijzondere raadsvergadering, worden 
geïnstalleerd. 
 
Bijlagen 

- Ontwerp-profielschets van de nieuwe burgemeester van Dinkelland 2017. 
 
Voorstel 
Wij stellen u voor te besluiten conform het bijgevoegde ontwerpraadsbesluit. 
 
 
DE VERTROUWENSCOMMISSIE BENOEMING BURGEMEESTER 2017, 
 

de secretaris, de voorzitter, 
 
 
 
mr. O.J.R.J. Huitema                            A.M.T. ten Dam 
 
 
 

Vergadering presidium op  
0 Besluit presidium:   
0 om advies naar commissie  
0 rechtstreeks naar raad ter besluitvorming  
0 naar raad ter kennisname  
0 anders, namelijk:   
 
Vergadering  commissie op .. 
0 Advies aan de raad  
0 advies akkoord te gaan met het voorstel  
0 advies het voorstel af te wijzen  
0 anders, namelijk:   
 

0 Paraaf van de commissiegriffier:   
0 Opmerkingen:   



  

 
 

 

Raadsbesluit   
 

Zaak-/documentnummer:  - I17.023028 

 
Datum: 9 mei 2017 
Nummer:    3 
Onderwerp: Profielschets nieuwe burgemeester Dinkelland 2017 
  
 
De raad van de gemeente Dinkelland, 
 
gelezen het voorstel van de vertrouwenscommissie benoeming burgemeester 2017 d.d. 4 april 2017;  
 
gelet op het bepaalde in artikel 61 van de Gemeentewet;   
 
B E S L U I T: 
 
Vast te stellen de profielschets voor de nieuwe burgemeester van Dinkelland 2017  
overeenkomstig bijgevoegd en als zodanig gewaarmerkt exemplaar. 
 
 

Aldus besloten in de openbare vergadering  
van  9 mei 2017 
 
de griffier, de voorzitter, 
 
 
 
 
mr. O.J.R.J. Huitema I.A. Bakker 
 


