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2017 loopt de eerste ambtstermijn
van burgemeester
Noten af.
Ik heb daar met hem over gesproken en hij liet mij weten dat hij graag voor herbenoeming
in aanmerking
komt.
Daarvoor wil ik nu met u van start gaan met de procedure, die is neergelegd in de circulaire
`Benoeming, functioneringsgesprekken
en herbenoeming
waarvoor de minister
burgemeester',
bij brief van 20 augustus 2012 de aandacht
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
van alle gemeenteraden
in Nederland heeft gevraagd.

Op 1 februari

Uw brief

Uw kenmerk

Ik verzoek u om uit uw midden een commissie in te stellen, die de aanbeveling voor
herbenoeming
Daarbij regelt u in een verordening
gaat voorbereiden.
op de raadscommissie
de taak, samenstelling
en werkwijze van deze commissie en ook de geheimhouding,
zo dat de
gegarandeerd
privacy van de burgemeester
is. U kunt een wethouder als adviseur in de
commissie opnemen, de griffier als secretaris aanwijzen en de gemeentesecretaris
als zijn
plaatsvervanger
in de commissie.
die de gemeenteraad
voor de commissie is de profielschets
van Dalfsen op
Toetsingskader
10 juni 2010 heeft vastgesteld.
de verslaglegging
Daarbij betrekt de commissie
van de
die in de afgelopen ambtsperiode
functioneringsgesprekken
zijn gehouden.
Het gaat echter
niet alleen om een terugblik,
maar ook om de vraag of er wensen zijn ten aanzien van het
functioneren
van de burgemeester
in de nieuwe ambtstermijn,
zowel inhoudelijk als voor de
samenwerkingsrelaties
die hij onderhoudt of bevordert.

Zodra de commissie is ingesteld wil ik met haar overleggen over het voorgaande en verder
gewenste functioneren
van de burgemeester
en om te horen hoe zij te werk wil gaan.
De commissie zal nog met de burgemeester
in gesprek gaan en verslag van bevindingen,
met
daarbij de conceptaanbeveling,
voorleggen aan u en mij.
Na vaststelling
van de aanbeveling
ontvang ik graag alle relevante stukken van u om deze
door te geleiden naar de minister. Hij verwacht de aanbeveling van uw raad tenminste vier
maanden
de dag waarop de herbenoeming
dient in te gaan, dus voor 1 oktober 2016.
Mijn kabinet bewaakt
met mijn kabinetschef

de voortgang
van deze procedure. Wanneer u nog vragen heeft belt u
Dalenoort. Hij is bereikbaar onder nummer 038 499 87 17.
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