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Onderwerp 

Vaststelling van de Verordening op de raadscommissie tot benoeming van de burgemeester. 

Geadviseerde beslissing: 

De Verordening op de raadscommissie tot benoeming van de burgemeester vast te stellen. 

Samenvatting: 
Op 27 juni 2012 ontvingen de fractievoorzitters van de gemeenteraad van Albrandswaard het bericht 
dat de burgemeester van Albrandswaard, de heer H. Bergmann, is voorgedragen als burgemeester 
van de gemeente Middelburg. Met de vaststelling van de Verordening Benoeming Burgemeester 
wordt door de raad de vertrouwenscommissie ingesteld, die voor de raad de aanbeveling voor de 
benoeming van een nieuwe burgemeester gaat voorbereiden. Er worden tevens zaken als 
geheimhouding en archivering van stukken in vastgelegd. 
Proces: 
De aankondiging van de start van de benoemingsprocedure is de mededeling van de heer Bergmann 
over zijn voordracht als burgemeester van de gemeente Middelburg. De benoemingprocedure is in 
grote lijnen als volgt: 

1. De commissaris van de Koningin overleg met fractievoorzitters gemeenteraad; 
2. De gemeenteraad stelt een profiel voor de nieuwe burgemeester vast op 5 november 2012; 
3. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) stelt de vacature open; 
4. De Commissaris van de Koningin selecteert een aantal kandidaten; 
5. De Commissaris van de Koningin overlegt over deze selectie met de vertrouwenscommissie 

van de gemeente (eind februari 2013); 
6. De vertrouwenscommissie voert gesprekken met kandidaten en bespreekt een aanbeveling 

met de gemeenteraad; 
7. De gemeenteraad beveelt twee kandidaten aan in een aanbeveling die in april 2013 wordt 

vastgesteld; 
8. De kandidaat spreekt met de minister van BZK en daarna benoemt de Kroon de nieuwe 

burgemeester; 

9. De Commissaris van de Koningin beëdigt de burgemeester in de gemeente. 

Doel: 
Het doel is een zorgvuldige benoemingsprocedure te volgen, die zal leiden tot een aanbeveling over 
de benoeming van de nieuwe burgemeester namens de raad, aan de Minister van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties, door tussenkomst van de Commissaris van de Koningin van de provincie 
Zuid-Holland. 
Betrokken belangen: 
Gelet op het feit dat de benoemingsprocedure zich richt op personen, zullen de vergaderingen van de 
commissie en de beraadslagingen van de raad, in beslotenheid plaatsvinden en aan de stukken 
geheimhouding worden toegekend. De uiteindelijke aanbeveling die door de raad wordt vastgesteld 
heeft een openbaar karakter. 
Communicatie: > 
Communicatie tijdens en over de benoemingsprocedure vindt alleen plaats via officiële persberichten, 
op wettelijke toegestane momenten. De benoemingsprocedure is een procedure waar strikte 
geheimhouding op rust, dus enige andere communicatievormen worden niet gebruikt. 
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De griffier, 

Renske van der Tempel 
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