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Voorstel:
De profielschets burgemeester Dalfsen 2018 vast te stellen.

Inleiding:
Burgemeester Han Noten heeft bekend gemaakt dat hij afscheid neemt per 1 december 2018. De
gemeenteraad heeft een belangrijke rol om er voor te zorgen dat er een nieuwe burgemeester wordt
aangesteld. De Commissaris van de Koning van de provincie Overijssel zal de procedure starten
zodra de raad een profielschets heeft vastgesteld.
Argumenten:
1. De profielschets heeft meerdere functies
In de Gemeentewet is in artikel 61 bepaald dat raad en commissaris overleggen over de eisen die aan
de burgemeester worden gesteld met betrekking tot de vervulling van het ambt. Dit gebeurt aan de
hand van een profielschets. Dit document geeft informatie over de gemeentelijke situatie, de
belangrijkste bestuurlijke opgaven voor de komende periode en welke taken de burgemeester vervult.
Daarmee wordt het ook een belangrijk selectiemiddel om te bepalen welke sollicitanten geschikt zijn.
Ook na benoeming van een burgemeester blijft de profielschets van belang: het is een goed middel
om periodiek klankbordgesprekken te voeren met de burgemeester over diens functioneren en dat
van de raad.
2. Draagvlak voor de profielschets komt o.m. uit de inwonersconsultatie
Het presidium heeft er bij het opstellen van de profielschets voor gekozen om de samenleving
nadrukkelijk te betrekken bij de vraag welke burgemeester past bij Dalfsen. Inwoners hebben via een
internettool, telefonisch, of mondeling op een van de drie inloopbijeenkomsten input kunnen geven in
de periode 18 mei t/m 30 mei 2018. 569 inwoners hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt.
Aan de hand van 10 stellingen kon een voorkeur worden aangegeven voor een eigenschap of
gedragsvoorkeur. Ook zijn er twee open vragen gesteld: de eerste over de persoon / het type
burgemeester dat bij Dalfsen past, de tweede over de gemeente Dalfsen zelf (welke plek de
respondent de nieuwe burgemeester zou laten zien). De resultaten van deze inwonersconsultatie zijn
verwerkt in de profielschets en opgenomen als bijlage bij de stukken.
3. Input op andere rollen van de burgemeester komt van het college en de Veiligheidsregio
De burgemeester is naast burgervader/burgermoeder en voorzitter van de raad ook voorzitter van het
dagelijks bestuur, het college van B&W, en hij heeft eigen bevoegdheden in het kader van openbare
orde en veiligheid. Het presidium heeft daarom ook het college van B&W en de Veiligheidsregio
gevraagd om vooraf input te leveren voor de concept profielschets.
Na het gereedkomen van de profielschets heeft het college van B&W ook nog formeel de gelegenheid
gekregen om wensen en bedenkingen kenbaar te maken. Het college heeft één wens naar voren
gebracht, namelijk om de rol van voorzitter van het college sterker op te nemen in de profielschets.
Het college ziet de nieuwe voorzitter van het college van burgemeester en wethouders als “een
teamspeler die op ontspannen wijze en als creatief en conceptueel denker, zijn leidende rol oppakt”.
De fractievoorzitters hebben deze wens vertaald in de profielschets onder het kopje ‘…een dienend
leider in het gemeentehuis’. Overigens heeft het college met waardering kennis genomen van de
concept profielschets.
4. In de profielschetsvergadering is gelegenheid voor een nadere gedachtewisseling
In de vergadering komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde: het profiel van de
nieuwe burgemeester, de te volgen procedure, enkele bijzondere aandachtspunten voor en over
Dalfsen en eventuele bovenlokale factoren die voor de commissaris een rol spelen bij zijn selectie.
Daarnaast wordt stilgestaan bij het belang van geheimhouding en de gevolgen als de bepalingen
rondom geheimhouding worden geschonden.

Kanttekeningen en alternatieven
De profielschets is verplicht, er is geen ruimte om deze niet vast te stellen. Uiteraard is het mogelijk
dat de raad andere keuzes maakt dan het presidium voorstelt.
Het is niet mogelijk om een voorkeur uit te spreken voor zaken als geloof, leeftijd, politieke voorkeur
en geslacht. De enige uitzondering hierop is dat desgewenst mag worden opgenomen dat bij gelijke
geschiktheid de voorkeur uitgaat naar een vrouw.
Financiële dekking:
Kosten voor het opstellen van de profielschets worden gedekt uit het budget dat hiervoor is
aangevraagd in de 1e bestuursrapportage 2018.
Communicatie:
Op onze website is een speciale pagina gemaakt over de benoemingsprocedure. Op
www.dalfsen.nl/nieuweburgemeester komt naast de profielschets en informatie over de procedure ook
relevante informatie over de gemeente Dalfsen.
Vervolg:
Nadat de profielschets is vastgesteld stelt de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
de vacature open. De commissaris van de Koning ontvangt alle sollicitatiebrieven en wint informatie in
over de sollicitanten. Hij voert gesprekken en maakt een selectie voor de vertrouwenscommissie.
Vervolgens voert de vertrouwenscommissie gesprekken, waarna zij een aanbeveling van twee
kandidaten opstelt. De gemeenteraad maakt uiteindelijk de keuze uit deze twee kandidaten, er wordt
één naam bekend gemaakt. Naar verwachting vindt dit eind 2018 plaats.
Bijlagen:
- Profielschets burgemeester Dalfsen 2018
- Resultaten inwonersconsultatie

Het presidium van de gemeenteraad van Dalfsen,
de voorzitter,
ir. L.M. Nijkamp

de griffier,
drs. J. Leegwater

Raadsbesluit
De raad van de gemeente Dalfsen;
gelezen het voorstel van het presidium d.d.12 juni 2018, nummer 800;
gelet op artikel 61, lid 2, van de Gemeentewet;
gelet op de ‘Circulaire benoeming, klankbordgesprekken en herbenoeming burgemeester’ d.d.
29 september 2017 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

besluit:
De profielschets burgemeester Dalfsen 2018 vast te stellen.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 18 juni 2018.
De raad voornoemd,

de voorzitter,
drs. H.C.P. Noten

de griffier,
drs. J. Leegwater

