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RAADSVOORSTEL  
 
 
Datum:  3 juni 2016 
Nummer:           5A                        
Onderwerp: Vaststellen profielschets burgemeester gemeente Tubbergen 2016 
 
 
Voorgesteld raadsbesluit: 
De profielschets burgemeester gemeente Tubbergen 2016 vast te stellen: “Gemeente Tubbergen 
zoekt een betrokken burgemeester”. 
 
Samenvatting van het voorstel 
Burgemeester Stegers gaat per 1 januari 2017 met pensioen. Dit is aanleiding om op zoek te gaan 
naar een nieuwe burgemeester voor de gemeente Tubbergen. De beoogde vertrouwenscommissie, 
bestaande uit de vier voorzitters van de raadsfracties, hebben als voorbereidingscommissie een 
profielschets opgesteld, op basis waarvan de nieuwe burgemeester geworven en geselecteerd zal 
worden. De profielschets moet worden vastgesteld door de gemeenteraad. Na vaststelling zal de 
burgemeestersvacature worden opengesteld. Dit geschiedt via bekendmaking in de Staatscourant en 
publicatie op de website van Provincie Overijssel. 
 
Beoogd resultaat van het te nemen besluit 
Na het vaststellen van de profielschets wordt de burgemeestersvacature opengesteld. De openstelling 
is voorzien op 15 juni 2016. De kandidaten worden beoordeeld op de aangegeven kwaliteiten in de 
profielschets. 
De procedure is erop gericht om per 1 januari 2017 een nieuwe burgemeester te kunnen benoemen. 
  
Externe communicatie 
Raadpleging samenleving 

De fractievoorzitters hebben bij het opstellen van de profielschets nadrukkelijk ervoor gekozen om de 
samenleving hierbij te betrekken. Door middel van een enquête is gevraagd aan de samenleving 
welke persoonlijke eigenschappen en welke bestuurlijke kwaliteiten zij belangrijk vinden voor de 
nieuwe burgemeester. De resultaten van deze raadpleging zijn meegenomen bij het opstellen van de 
profielschets. 
De enquête is opengesteld van 19 april t/m 6 mei, via de gemeentelijke website en door publicatie in 
Op en Rond de Essen op 19 en 26 april. De enquête kon digitaal en schriftelijk worden ingevuld. Via 
social media en een begeleidend persbericht is breed kenbaar gemaakt dat de mening van de 
samenleving gevraagd werd. 
De enquête is 68 keer ingevuld. In de bijlage bij dit voorstel zijn alle reacties integraal opgenomen, 
voorzien van een totaaloverzicht van de scores op de eerste twee onderdelen. 
Via persberichten en social media zal gecommuniceerd worden over de voortgang van het proces 
“Tubbergen zoekt betrokken burgemeester”. 
 
Aan het Openbaar Ministerie, politie en brandweer is de mogelijkheid geboden, om ten aanzien van 
de rol van de burgemeester inzake de openbare orde en veiligheid, kenbaar te maken welke 
eigenschappen zij belangrijk achten voor de nieuwe burgemeester van onze gemeente. 
 
Financiële paragraaf 
De raadpleging van de samenleving en de begeleiding van de vertrouwenscommissie door een extern 
deskundige, brengen kosten met zich mee. Deze kosten worden nauwkeurig bijgehouden en worden 
op de reguliere wijze in de planning-en-controlcyclus verwerkt. 
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Uitvoering en vervolg 
Na vaststelling van de profielschets, wordt de burgemeestersvacature voor de duur van 3 weken open 
gesteld. Dit wordt bekend gemaakt in de Staatscourant en op de website van de Provincie Overijssel. 
Kandidaten kunnen hun sollicitatie richten aan Zijne Majesteit de Koning en sturen naar de 
Commissaris van de Koning. 
De Commissaris van de Koning selecteert de benoembare kandidaten en informeert de 
Vertrouwenscommissie over haar bevindingen. De vertrouwenscommissie maakt een keuze welke 
kandidaten de procedure verder in gaan. De planning voorziet om in het najaar de selectieprocedure 
te voeren. 
Middels een verslag van bevindingen, brengt de Vertrouwenscommissie verslag over het 
selectieproces uit aan de gemeenteraad en wordt de keuze gemotiveerd. Het verslag van bevindingen 
wordt, voorzien van een concept-aanbeveling, voorgelegd aan de gemeenteraad. in deze concept-
aanbeveling staan 2 kandidaten, waarvan 1 voorkeurskandidaat. 
Beoogd is om in een besloten raadsvergadering op 31 oktober 2016 de aanbeveling vast te stellen.  
Op de besloten vergadering alsmede op de stukken die dan voorliggen, rust geheimhouding. Dit houdt 
in dat op geen enkele wijze gecommuniceerd mag worden over de inhoud of het proces. Schending 
van de geheimhoudingsplicht kan leiden tot strafrechtelijke vervolging. 
De definitieve aanbeveling, met uitsluitend de naam van de kandidaat waarop de keuze is gevallen, 
wordt bekend gemaakt in een openbare raadsvergadering, aansluitend aan de besloten vergadering. 
De gemeenteraad stuurt de aanbeveling van de burgemeesterskandidaat aan de minister van 
Binnenlandse Zaken, door tussenkomst van de Commissaris van de Koning. Het ministerie heeft 
vervolgens nog 6 weken nodig voordat de benoeming is afgerond. 
Als de procedure volgens planning verloopt, kan de nieuwe burgemeester tijdens een buitengewone 
raadsvergadering in januari 2017 geïnstalleerd en beëdigd worden. 
 
Bijlagen 

- Profielschets “Tubbergen zoekt betrokken burgemeester”, documentnr. I16.042396 
- Raadpleging Samenleving (Enquêteresultaten), documentnr. I16.042399  

 
Voorstel 
Wij stellen u voor te besluiten conform het bijgevoegde ontwerpraadsbesluit. 
 
Namens de voorbereidingscommissie, als beoogde vertrouwenscommissie, 
 
de secretaris,    de voorzitter, 
 
 
H.J.M.J. van Limbeek-ter Haar  A.G.E. Busscher 
 
 

Vergadering presidium op  

Besluit presidium: o om advies naar cie. S. en B. / cie. R. en E.  
rechtstreeks naar raad ter besluitvorming 
naar raad ter kennisname 
anders, namelijk: 

X 

o 

o 

 

Vergadering  cie. S. en B. / cie. R. en E. op  

Advies aan de raad o advies akkoord te gaan met het voorstel  
advies het voorstel af te wijzen 
anders, namelijk: 

o 

o 

Opmerkingen: 
 

Paraaf van de 
Commissiegriffier: 
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Datum: 3 juni 2016 
Nummer: 5B                                   
 
Onderwerp: Vaststellen profielschets burgemeester gemeente Tubbergen 2016 
 
 
De raad van de gemeente Tubbergen, 
 
gelezen het voorstel van de voorbereidingscommissie,  als beoogde vertrouwenscommissie van  
3 juni 2016, 
 
gelet op het bepaalde in artikel 61 van de Gemeentewet;  
 
 
 
B E S L U I T: 
 
 
 
De profielschets burgemeester gemeente Tubbergen 2016 vast te stellen:  
“Gemeente Tubbergen zoekt een betrokken burgemeester” 
 
 
 
Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 13 juni 2016, 
 
De gemeenteraad van Tubbergen, 
de raadsgriffier de voorzitter 

  
H.J.M.J. van Limbeek-ter Haar mr. M.K.M. Stegers 
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