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OnderwerpOnderwerpOnderwerpOnderwerp    Procedure herbenoeming burgemeester 

Brinkman 

 

Middenbeemster, 4 september 2008 

 

Aan de raad 

 

> voorstel> voorstel> voorstel> voorstel    

 

Wij stellen u voor het raadspresidium op te dragen om een aanbeveling over herbenoeming voor te 

bereiden conform bijgaand ontwerpbesluit. 

 

> 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 in aanmerking te komen. 
De commissaris heeft uw raad bij brief van 23 juli 2008 gevraagd het daarheen te leiden dat een 
commissie uit de raad de aanbeveling voorbereidt. 
 
Er zijn verschillende procedures mogelijk, variërend van licht tot zwaar. 
Gezien de verstandhouding tussen de raad en de burgemeester en gelet op de uitkomsten van de 
evaluatiegesprekken met de burgemeester bestaat er ons inziens alle aanleiding toe om een lichte 
procedure te volgen. 
Deze komt in het kort hierop neer: 
 

- de raad draagt een commissie uit zijn midden op de aanbeveling voor te bereiden; 
- de commissie vormt zich een oordeel over het functioneren van de burgemeester, waarbij de 

profielschets het toetsingskader is; 
- de commissie maakt een verslag op van de gesprekken met de burgemeester, het college en 

de gemeentesecretaris bespreekt dit met de burgemeester; 
- de raad bespreekt in een besloten raadsvergadering het verslag van de commissie met de 

burgemeester; 
- de raad stelt in een openbare raadsvergadering de aanbeveling vast.  

 

> juridische conseq> juridische conseq> juridische conseq> juridische consequentiesuentiesuentiesuenties    

Geen. 

 

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

Geen. 

 

                                                                               Het raadspresidium van Beemster, 

                                                                                          de wnd.voorzitter,                       de griffier, 

 

                                                                                     W. Zeekant                          C.J. Jonges 


