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Publiekssamenvatting:
Vanwege de benoeming van de heer K.F. Schuiling per 30 september 2019 als burgemeester van
Groningen is de vacature van burgemeester van de gemeente Den Helder ontstaan. Sinds die datum
wordt de functie waargenomen door de heer J.J. Nobel. De raad heeft op 4 november 2019 de
profielschets 2019 voor de burgemeester van Den Helder vastgesteld. Op basis van deze profielschets is
met de werving van een nieuwe burgemeester begonnen. Helaas moest de sollicitatieprocedure worden
stopgezet omdat, gelet op het beperkt aantal benoembare kandidaten, het vertrouwen en draagvlak in de
vertrouwenscommissie ontbrak om tot een gedragen voordracht van twee kandidaten te komen. Inmiddels
heeft de vertrouwenscommissie haar taak de aanbeveling tot benoeming van de burgemeester voor te
bereiden weer hervat. De vertrouwenscommissie biedt de raad een herziene profielschets voor de
burgemeester van Den Helder ter vaststelling aan. Op basis van deze profielschets kan de
sollicitatieprocedure worden vervolgd.

Geadviseerd besluit
1. de Profielschets burgemeester Den Helder 2020 vast te stellen op basis waarvan de nieuwe
burgemeester wordt geworven en waaraan de burgemeester in zijn functioneren zal worden getoetst.



Raadsvoorstel:

Aanleiding en context
Vanwege de benoeming van de heer K. F. Schuiling per 30 september 2019 als burgemeester van
Groningen is de vacature van burgemeester van de gemeente Den Helder ontstaan. Sinds die datum
wordt de functie waargenomen door de heer J.J. Nobel. De raad heeft op 4 november 2019 de
profielschets 2019 voor de burgemeester van Den Helder vastgesteld. Op basis van deze
profielschets is met de werving van een nieuwe burgemeester begonnen. Helaas moest de
sollicitatieprocedure worden stopgezet omdat, gelet op het beperkt aantal benoembare kandidaten,
het vertrouwen en draagvlak in de vertrouwenscommissie ontbrak om tot een gedragen voordracht
van twee kandidaten te komen. Inmiddels heeft deze door de raad op 4 november 2019 ingestelde
vertrouwenscommissie haar taak de aanbeveling tot benoeming van de burgemeester voor te
bereiden weer hervat. De vertrouwenscommissie biedt de raad de herziene profielschets 2020 voor de
burgemeester van Den Helder ter vaststelling aan.

Doelen en resultaten
Het vaststellen van de profielschets is een onderdeel van de procedure die uiteindelijk moet leiden tot
het door de Kroon benoemen van een nieuwe burgemeester voor Den Helder in december 2020. De
profielschets geeft een handvat voor de selectie van de meest geschikte kandidaat.

Kaders en omstandigheden
Artikel 61 van de Gemeentewet, de circulaire van 29 september 2017 inzake de
burgemeestersbenoemingen en de Handreiking benoemingsproces burgemeester van de minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (versie mei 2016) vormen kaders voor de profielschets.

Argumenten en alternatieven
Met name in de Handreiking benoemingsproces burgemeester is duidelijk aangegeven waaraan een
profielschets dient te voldoen. De eerder door de raad vastgestelde Profielschets 2019 voor de
burgemeester van Den Helder voldeed hieraan en gaf aan over welke kwaliteiten de burgemeester
dient te voldoen. Op basis van deze profielschets zou thans ook de nieuwe burgemeester kunnen
worden geselecteerd. De vertrouwenscommissie, die is belast met de voorbereiding van de
aanbeveling tot benoeming, heeft er echter voor gekozen de profielschets te herzien met als resultaat
de Profielschets 2020 voor de burgemeester van Den Helder. Inhoudelijk wijkt deze niet veel af van de
vorige profielschets. Dit is naar de mening van de vertrouwenscommissie ook logisch want onze
gemeente heeft, met al haar uitdagingen, nog steeds eenzelfde type burgemeester nodig als ten tijde
van de vorige werving. De cijfers in de profielschets zijn waar nodig geactualiseerd omdat we immers
weer bijna een jaar verder zijn. Daarnaast heeft de vertrouwenscommissie de profielschets een
wervender karakter gegeven. De streefdatum van december 2020 voor het benoemen van de
burgemeester houdt in, met inachtneming van het tijdsverloop van het zorgvuldige benoemingsproces,
dat de profielschets voor de burgemeester van Den Helder begin september 2020 dient te worden
vastgesteld. Dit gebeurt in een openbare raadsvergadering, waarbij de commissaris van de Koning
aanwezig zal zijn.

Bestuurlijke vernieuwing
Voor de profielschets 2019 voor de burgemeester van Den Helder is een digitale inwonerspeiling
gehouden. Deze resultaten zijn nog steeds bruikbaar en daarom zijn deze ook verwerkt in de
profielschets 2020 voor de burgemeester van Den Helder.

Het besluit is niet referendabel gelet op artikel 2b van de Referendumverordening 2012. Hierin is
bepaald dat de uitvoering van besluiten van hogere bestuursorganen, waaromtrent de raad geen
beleidsvrijheid heeft, zijn uitgesloten.

Duurzaamheid
Het voorstel heeft geen aspecten met betrekking tot duurzaamheid.

Financiële consequenties
Aan het vaststellen van de profielschets zijn geen financiële consequenties verbonden.
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Uitvoering en planning
Na vaststelling van de profielschets kan de wervingsprocedure gericht worden voortgezet. Naar
verwachting zal in december 2020 een kandidaat door de raad kunnen worden voorgedragen en kan
de installatie van de nieuwe burgemeester in maart 2021 plaatsvinden.

Communicatie
De profielschets is een openbaar stuk dat via de media bekend wordt gemaakt.

Den Helder, 1 september 2020.

De vertrouwenscommissie van deg
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