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PrePrePrePre----adviesnr.adviesnr.adviesnr.adviesnr. 63 

AgendapuntAgendapuntAgendapuntAgendapunt     

OnderwerpOnderwerpOnderwerpOnderwerp    Vaststellen aanbeveling over herbenoeming 

burgemeester. 

 

Middenbeemster, 4 december 2008 

 

Aan de raad 

 

> voorstel> voorstel> voorstel> voorstel    

Wij stellen u voor om te besluiten burgemeester H.N.G. Brinkman door tussenkomst van de 

Commissaris van de Koningin in Noord-Holland voor herbenoeming voor te dragen bij de minister van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

 

> toelichting> toelichting> toelichting> toelichting    

Op 7 april 2009 eindigt de eerste ambtstermijn van de burgemeester. De heer Brinkman heeft de 

Commissaris van de Koningin te kennen gegeven graag voor herbenoeming is aanmerking te komen. 

Op verzoek d.d. 23 juli 2008 van de commissaris is uw raad een procedure gestart om de aanbeveling 

over herbenoeming voor te bereiden.  

In uw vergadering van 25 september 2008 heeft u besloten het raadspresidium van Beemster op te 

dragen de aanbeveling van de raad in deze voor te bereiden en daarbij de destijds opgestelde 

profielschets als toetsingskader voor het functioneren van de burgemeester te hanteren. 

Het raadspresidium heeft zich in gesprekken met de burgemeester alsmede met de wethouders en de 

gemeentesecretaris een oordeel gevormd over het functioneren van de burgemeester. 

De burgemeester heeft kennis genomen van de verslagen van deze gesprekken. 

In de besloten vergadering van 13 november 2008 heeft uw raad unaniem besloten de heer H.N.G. 

Brinkman via een openbaar raadsbesluit voor herbenoeming voor te dragen. 

 

> juridische consequenties> juridische consequenties> juridische consequenties> juridische consequenties    

N.v.t. 

 

> financiële consequenties> financiële consequenties> financiële consequenties> financiële consequenties    

N.v.t. 

 

 

        Het raadspresidium van Beemster,       

                   de wnd.voorzitter,                         de griffier, 

 

 

 

                                W. Zeekant                                 C.J. Jonges 

 


