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RAADSVOORSTEL

Raadsvoorstel

Onderwerp: Vaststellen van de profielschets voor de nieuw te benoemen 
burgemeester

Voorgesteld besluit

De raad besluit:
De profielschets burgemeester gemeente Bergen NH vast te stellen.

Geheimhouding       Nee     Ja 
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RAADSVOORSTEL

INLEIDING
In de gemeente Bergen nh is er een burgemeestersvacature. Hierover heeft op 16 december 
2020 een gesprek plaatsgevonden met de Commissaris van de Koning Noord-Holland en 
fractievoorzitters van de gemeenteraad. Dit gesprek was het startmoment van de 
benoemingsprocedure nieuwe burgemeester Bergen nh.
Vanaf 16 december 2020 is er een vertrouwenscommissie i.o. (bestaande uit 
fractievoorzitters en een wethouder als adviseur) aan de slag gegaan, o.a. met het opstellen 
van een concept profielschets. Daarbij is gebruik gemaakt van begeleiding door een extern 
adviseur. Verder zijn inwoners bij het opstellen van een concept profielschets betrokken 
geweest. Dit heeft geresulteerd in een profiel dat nu ter vaststelling en vervolgens ter 
aanbieding aan de Commissaris van de Koning voorligt.

INVLOED KADERS OP KEUZERUIMTE
In het kader van de procedure voor een door de Kroon te benoemen burgemeester is het 
vaststellen van een profielschets noodzakelijk.

TOELICHTING OP HET VOORSTEL 
Niet van toepassing.

DOOR HET COLLEGE OVERWOGEN ALTERNATIEVEN
Niet van toepassing. 

REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE
Niet van toepassing.

RISICO’S 
Niet van toepassing.

FINANCIËN
Voor het opstellen van de profielschets is gebruik gemaakt van externe ondersteuning. De 
kosten hiervan worden betrokken bij de totale kosten procedure nieuwe burgemeester en 
worden verwerkt in de 1e Firap 2021.

DUURZAAMHEID
Niet van toepassing. 

PARTICIPATIE
Inwoners zijn uitgenodigd om input te leveren voor de op te stellen profielschets en wel vóór 
1 januari 2021. Er zijn 27 reacties ontvangen van inwoners; sommige van die inwoners 
hebben hun reactie ingediend namens een wijkraad, platform of dorpsvereniging.
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Na deze 1e reacties hebben wij alle indieners van een inbreng persoonlijk bedankt en hen 
laten weten wat met hun reactie is gedaan. 

Ook op het concept van de profielschets –vrijgegeven voor participatie van 18 tot 25 januari 
2021- zijn vanuit de inwoners 7 reacties ontvangen.
Ook die reacties zijn door ons besproken en hebben geleid tot een enkele aanpassing. De 
commissie heeft ook een aantal elementen eruit gehaald die niet in de tekst zijn 
terechtgekomen, maar wel een rol gaan spelen in de gesprekken met de kandidaten.
Alle binnengekomen reacties zijn geanonimiseerd en zijn als bijlagen bij dit voorstel 
gevoegd.

UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE 
De planning is dat er in de raadsvergadering van 29 juni 2021 een nieuwe burgemeester 
wordt voorgedragen.

BIJLAGEN
Profielschets

ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN
Zie hierboven

Hoogachtend,
Vertrouwenscommissie nieuwe burgemeester gemeente Bergen,

A.J.M. (Ad) Anthonissen 
Griffier a.i.

J.M. (Marcel) Halff
voorzitter
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