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Datum : 21 november 2016

1. Doel van dit memo
Dit memo is bedoeld om u op hoofdlijnen te informeren over het proces 
van het voordragen en benoemen van de burgemeester van Leusden.  

2. Inleiding en korte toelichting op stappen tot nu toe
Op 24 oktober 2016 heeft de gemeenteraad van Zutphen Annemieke 
Vermeulen voorgedragen als burgemeester. Pas als de  minister/Kroon 
instemt met deze voordracht, ontstaat de vacature van burgemeester bij 
Leusden en wordt  de procedure opgestart om in deze vacature te 
voorzien. 
Begin november zijn de voorbereidingen voor dit traject in gang gezet,. 
Hiertoe hebben de fractievoorzitters een vertrouwenscommissie in 
oprichting gevormd, bijgestaan door griffier. De gemeentesecretaris en 
wethouder Erik van Beurden fungeren als adviseur. Als voorzitter van de 
vertrouwenscommissie is Roel Madiol aangewezen, plv. voorzitter is 
Karolien Pouwels. 
De vorming van een vertrouwenscommissie is raadsbevoegdheid. In de 
raad van 15 december besluit de raad over de “Verordening op de 
vertrouwenscommissie benoeming burgemeester Leusden – 2017”, waarin 
samenstelling en werkwijze van de vertrouwenscommissie wordt 
vastgelegd. Bij punt 4 van deze notitie wordt toegelicht wat de 
gebruikelijke gang van zaken is bij deze bijzondere procedure. 

3. Proces op hoofdlijnen
1.  De commissaris van de Koning overlegt met fractievoorzitters 
gemeenteraad (het  eerste overleg heeft al plaatsgevonden). 
2.  De gemeenteraad stelt een profiel voor de nieuwe burgemeester op 
(voorafgaand wordt zienswijze van het college gevraagd).
3.  De gemeenteraad bespreekt het profiel en de wenselijkheid van een 

assessment met de commissaris van de Koning en neemt daarover een 
besluit.
 In deze vergadering  stelt de raad de  vertrouwenscommissie in op 
basis van de dan ter vaststelling voorliggende  verordening (artikel  61 
leden 1 en 3 Gemeentewet).

4.  De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) stelt 
de vacature open.
5.  De sollicitanten schrijven een brief.
6.  De commissaris van de Koning geeft een selectie van kandidaten.
7.   Vertrouwenscommissie maakt selectie voor aanbeveling en stelt 
rapport op.
8.  De commissaris van de Koning overlegt met de vertrouwenscommissie 
(vz-secr) van de gemeente.
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9.  De gemeenteraad beveelt kandidaten aan.
10. Commissaris geeft advies over de aanbeveling aan minister BZK
11. De commissaris van de Koning beëdigt de burgemeester in de 
gemeente nadat de minister van BZK de kandidaat heeft benoemd.  
Voor een uitgebreide beschrijving wordt verwezen naar de Handreiking 
benoeming burgemeesters van het Ministerie BZK (versie mei 2016). De 
wettelijke bepalingen over de benoeming van de burgemeester staan in 
artikel 61 e.v. Gemeentewet.

4. Voorbereiding opstellen concept  profielschets en concept  
verordening vertrouwenscommissie
In veel gemeenten worden de fractievoorzitters van de raad belast met de 
het opstellen van de concept profielschets die aan de gemeenteraad ter 
bespreking met de Commissaris en vaststelling wordt aangeboden. Dit 
geldt ook voor de concept verordening voor de vertrouwenscommissie.
Om redenen van continuïteit is het advies over het algemeen de personen 
die de voorbereiding hebben gedaan ook plaats te laten nemen in de 
vertrouwenscommissie. 
De commissaris beveelt sterk aan een wethouder aan de 
vertrouwenscommissie toe te voegen. Dit pleit er ook voor een wethouder 
bij de voorbereiding te betrekken. Voorts wordt door de commissaris sterk 
aanbevolen naast de griffier de gemeentesecretaris als  ambtelijk 
ondersteuner aan de vertrouwenscommissie toe te voegen.
Als voorzitter van de voorbereidingsgroep zou kunnen worden aangewezen 
de fractievoorzitter van de grootste fractie. Omdat het om een 
voorbereidingshandeling gaat kunnen de fractievoorzitters over 
vorengenoemd voorstel beslissen.  
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