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Onderwerp 

Vaststelling profielschets van de burgemeester voor de gemeente Albrandswaard 2013 - 2019 

Geadviseerde beslissing: 
de profielschets van de burgemeester voor de gemeente Albrandswaard 2013 - 2019 (kenmerk 
120997) vast te stellen. 

Samenvatting: 
Op 27 augustus is de heer Bergmann als burgemeester geïnstalleerd in Middelburg. Na gesprekken 
tussen de fractievoorzitters van Albrandswaard en de Commissaris van de Koningin, is mevrouw Ger 
van de Velde - de Wilde door de Commissaris benoemd tot waarnemend burgemeester in 
Albrandswaard. Dit is voor een periode van 1 november 2012 tot het moment dat er een nieuwe 
burgemeester gevonden is en geïnstalleerd is. Naar verwachting zal dat omstreeks juni 2013 zijn. 
Om de vacature voor burgemeester open te kunnen stellen, moet de raad een profielschets 
vaststellen. Hierin wordt beschreven waaraan de nieuwe burgemeester van Albrandswaard moet 
voldoen. De profielschets dient als basis voor de vacaturetekst en is de basis voor de 
sollicitatiegesprekken. De profielschets is voorbereid door de fractievoorzitters en wordt vastgesteld in 
een bijzondere openbare raadsvergadering met de Commissaris van de Koningin van Zuid-Holland. 

Proces: 
Op 25 september 2012 hebben de fractievoorzitters een gesprek gehad met de Commissaris van de 
Koningin over het waarnemend burgemeesterschap en de benoemingsprocedure. Op 18 oktober 
2012 is het proces nauwkeurig doorgesproken met de beoogd voorzitter van de 
vertrouwenscommissie en de griffier. 
De conceptprofielschets is in de tweede helft van oktober opgesteld door de zes fractievoorzitters met 
ondersteuning van de griffier. Tevens heeft er een burgerraadpleging plaatsgevonden die men heeft 
meegewogen in de conceptprofielschets. De uitkomsten van de burgerraadpleging zullen verder mee 
worden genomen als inspiratie voor de sollicitatiegesprekken met de kandidaatburgemeesters. 

Doel: 
Het vaststellen van een gedragen profielschets van de burgemeester van Albrandswaard, als basis 
voor de selectie van burgemeesterskandidaten eind 2012 / begin 2013. 

Betrokken belangen: 
Een goede burgemeester die past bij deze gemeente is in het algemeen belang. Om de juiste 
kandidaten te werven, dient er een profielschets te liggen die een weergave is van de juiste persoon 
op deze functie in deze gemeente. 

Belangenafweging: 

Scenario's: 

Scenariokeuze en resultaat: 
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Communicatie: 
De uitkomsten van de burgerraadpleging worden gepubliceerd. Zij worden gebruikt door de 
vertrouwenscommissie als inspiratie voor de voorbereiding van de gesprekken met de sollicitanten. 
De vastgestelde profielschets van de burgemeester is de basis voor de vacature die wordt 
opengesteld en zal ook ter informatie worden toegezonden aan de kandidaten die solliciteren op de 
vacature. 

Kosten: 
De kosten voor de benoemingsprocedure zullen meegenomen worden in de 1e Tussenrapportage, 
aangezien er begin volgend jaar een goede schatting van het benodigde bedrag kan worden gemaakt. 

Evaluatie en controle: 

Bijlagen: 
• 120997: Profielschets van de burgemeester voor de gemeente Albrandswaard 2013-

2019 
• 120998: Uitkomsten burgerraadpleging profielschets burgemeester 

Poortugaal, 2 november 2012 

De griffier, 

Renske van der Tempel 
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