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Ter inzage gelegde stukken/ bijlagen: 
1. Handreiking burgemeesters: Benoeming, 

herbenoeming, klankbordgesprekken en 
afscheid (versie mei 2016, IR19.0224) 

2. Circulaire benoeming, klankbordgesprekken 
en herbenoeming burgemeester 
(Al17.06633) 

3. Profielschets burgemeester Den Helder 
2019 IR19.0225 

Onderwerp: Profielschets burgemeester Den Helder 2019 

Gevraagd besluit: 
De Profielschets burgemeester Den Helder 2019 vast te stellen op basis waarvan de nieuwe burgemeester 
wordt geworven en waaraan de burgemeester in zijn functioneren zal worden getoetst. 

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 fractievoorzitters hebben voor het definitief invullen van de vacature 
een concept-profielschets opgesteld, die thans voorligt om te worden vastgesteld. 

Inleiding 
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 fractievoorzitters hebben een concept-profielschets opgesteld voor 
de nieuwe burgemeester van Den Helder. In deze profielschets wordt in de eerste plaats aangetoond waarom 
Den Helder zo'n fantastische gemeente is om burgemeester van te zijn. Daarnaast is aangegeven wanneer een 
burgemeesterskandidaat interessant is voor Den Helder en zijn de resultaten van de inwonerspeiling in de 
profielschets verwerkt. 

Beoogd maatschappelijk resultaat 
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 mei 2020. De profielschets geeft een 
handvat voor de selectie van de meest geschikte kandidaat. 

Kader 
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 het kader voor de profielschets. 

Argumenten 
Met name in de Handreiking benoemingsproces burgemeester is duidelijk aangegeven waaraan een 
profielschets dient te voldoen. De Profielschets 2019 voor de burgemeester van Den Helder geeft aan waaraan 
de burgemeester dient te voldoen. De streefdatum van mei 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 november 2019 dient te worden vastgesteld. Dit moet gebeuren in 
een openbare raadsvergadering, waarbij de commissaris van de Koning aanwezig zal zijn. In deze vergadering 
stelt uw raad tevens de Verordening op de vertrouwenscommissie vast. 



Maatschappelijk draagvlak 
Voor de profielschets is een digitale inwonerspeiling gehouden. In de profielschets zijn de resultaten van deze 
inwonerspeiling verwerkt. 

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. 

Het voorstel heeft geen duurzaamheidsapecten. 

Financiële consequenties 
Aan het vaststellen van de profielschets zijn geen financiële consequenties verbonden. 

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

Realisatie 
Na vaststelling van de profielschets kan de wervingsprocedure gericht worden voortgezet. Over de verder te 
nemen stappen worden u aparte voorstellen gedaan. 

Den Helder, 7 oktober 2019. 

Het presidium van de gemeente Den Helder, 

H.M. Krul 
voorzitter 


