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Onderwerp: Procedure burgemeesterbenoeming 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt: - De profielschets burgemeester Bergen 2007 vast stellen; 

- een vertrouwenscommissie als bedoeld in artikel VI, lid 1 van de 
procedureregels in te stellen in verband met de vervulling van de vacature 
van burgemeester; 

- de verordening regelende de taak, samenstelling, werkwijze en 
geheimhouding van de vertrouwenscommissie vast te stellen; 

- de leden van de vertrouwenscommissie te benoemen: 
- het college te verzoeken één lid van het college af te vaardigen als 

adviseur van de vertrouwenscommissie en de griffier aan de 
vertrouwenscommissie toe te voegen als ambtelijk secretaris; 

- de vertrouwenscommissie op te dragen een begroting ter dekking van de 
kosten van de werkzaamheden van de commissie op te stellen en deze 
uiterlijk in oktober 2007 aan de raad voor besluitvorming voor te leggen; 

- - de commissaris van de Koningin van Noord-Holland van het door de raad 
genomen besluit in kennis te tellen door toezending van dit besluit en de 
commissaris uit te nodigen om in de raadsvergadering van 26 september 
2007 de profielschets in ontvangst te nemen en hierover met de rad van 
gedachten te wisselen. 

 

 
1. Aanleiding 

Met het vertrek van de vorige burgemeester en de benoeming van de huidige waarnemend 
burgemeester is in Bergen de vacature burgemeesterschap ontstaan. De raad heeft in de 
raadsvergadering van 20 februari 2007 besloten om in het voorjaar en zomer van 2007 de 
profielschets voor de te benoemen burgemeester op te stellen en deze voor besluitvorming 
in de raad van augustus 2008 voor te leggen. De raad heeft tevens besloten om vanuit de 
raad een werkgroep te benoemen die deze profielschets opstelt. Verder heeft de raad ook 
besloten om in september de commissaris van de Koningin van Noord-Holland uit te 
nodigen om de door de raad opgestelde profielschets in ontvangst te nemen, waarna de 
burgemeestersvacature open gesteld kan worden. 

 
2. Feiten 

De raad heeft op 20 februari 2007 een raadsbesluit genomen over de procedure 
burgemeestersbenoeming. Dit raadsbesluit luidt als volgt: 
1) De Commissaris van de Koningin van de Provincie Noord-Holland te verzoeken in 

september 2007 de profielschets voor de burgemeester van Bergen in ontvangst te 
nemen en de burgemeestersvacature daarna open te stellen. 
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2) Een werkgroep vanuit de raad in te stellen met als opdracht een concept profielschets 
op te stellen met inspraak van de bevolking van de gemeente Bergen. 

3) Deze profielschets in de raadsvergadering van augustus 2007 vast te stellen. 
De werkgroep profielschets heeft in de maanden volgend op het raadsbesluit een profielschets 
voor de nieuwe burgemeester van Bergen opgesteld. Deze profielschets wordt als afzonderlijk 
besluit aan uw raad voorgelegd. Deze profielschets wordt, conform raadsbesluit, aangeboden 
aan de heer Borghouts, commissaris van de Koningin in Noord-Holland in de raadsvergadering 
van 26 september 2007. Hiertoe wordt de commissaris, na vaststelling van de profielschets, 
namens de raad uitgenodigd. 
 
Daarnaast dient uw raad een sollicitatiecommissie in te stellen, de zogenaamde 
vertrouwenscommissie, alsmede een reglement voor de werkwijze van deze commissie.  
 
U heeft als raad in uw vergadering van 20 februari 2007 en de daarop volgende commissie 
Bestuurlijke Zaken gesproken over de wijze waarop u de bevolking bij de procedure wilde 
betrekken. Besloten is om dit te doen bij de totstandkoming van de profielschets. De werkgroep 
vanuit de raad die de profielschets heeft opgesteld heeft de bevolking geraadpleegd en de 
reacties meegenomen bij de opstelling van de aan u voorgelegde profielschets. In uw 
discussies heeft u tevens uw gevoelens geuit over het al dan niet houden van een 
burgemeestersreferendum en aangegeven hier vanaf te zien.  
 
3. Aandachtspunten 

a. Juridische gevolgen 

Voor de procedure die leidt tot de vervulling va de vacature burgemeester dienen de artikelen 
61 (over de burgemeester), 82 (over het instellen van een commissie) en 86 (geheimhouding) 
van de Gemeentewet in acht te worden genomen, evenals de circulaire van de Minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties van 2 november 2005. 

 
b. Communicatie/voorlichting 

- Ten aanzien van de profielschets heeft communicatie naar de burgers toe plaats gevonden; 
- Het instellen van de vertrouwenscommissie en de Verordening op de vertrouwenscommissie 

heeft een intern gericht effect waar communicatie naar buiten toe niet op van toepassing is.  
- De commissaris van de Koningin geeft de vacature vrij en verzorgt de daarbij behorende 

externe communicatie. 
 

c. Financiële gevolgen 

Aan het doorlopen van de procedure zijn eenmalige kosten verbonden. Daarbij moet gedacht 
worden aan kosten voor een training van de vertrouwenscommissie, porto-kosten, kosten van 
een mogelijk assesment, het huren van een (vergader)ruimte en de daarbij behorende kosten 
voor het houden van gesprekken met geselecteerde kandidaten. Wij stellen u voor de 
vertrouwenscommissie een begroting ter dekking van de kosten van de werkzaamheden van de 
commissie op te laten stellen en deze uiterlijk in oktober 2007 aan uw raad voor besluitvorming 
voor te leggen. 
 
5. Overige aspecten 

 
Overige aspecten zijn niet van toepassing 
 

Bergen, 20 augustus 2007 
Presidium van de gemeenteraad van Bergen, 
de griffier,      de voorzitter, 
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