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Raadsvoorstel 
Datum vergadering : 25 april 2019 

Registratienummer : 04.10 

Portefeuillehouder : - 

Bijlage(n) : 3  

Onderwerp : profielschets burgemeester West Betuwe 

 

 

Onderwerp 

Profielschets burgemeester West Betuwe 

 

Beslispunten 

1. Vaststellen van de profielschets voor de burgemeester van de gemeente West Betuwe 

 

Inleiding 

In overleg met de Commissaris van de Koning in de provincie Gelderland is de raad (lees 

vertrouwenscommissie vanuit uw raad) gestart met de voorbereiding van de invulling van een 

kroonbenoemde burgemeester voor de nieuwe gemeente West Betuwe.  

 

Een eerste stap in dit proces is het opstellen van een profielschets. Wat voor type burgemeester 

zoekt West Betuwe? Wat zijn de kenmerkende wensen en eisen? De vertrouwenscommissie is 

hiermee aan de slag gegaan. Met behulp van de Handreiking van het Ministerie van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijkrelaties en externe begeleiding is een concept profielschets geschreven, 

waarvoor tevens een enquête is gehouden onder de inwoners. Ook de politieke fracties uit de 

gemeenteraad, het college en de ambtelijke organisatie hebben hun input kunnen leveren. 

 

Besluitgeschiedenis 

Door de herindeling van de gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal tot de nieuwe 

gemeente West Betuwe per 1 januari 2019, heeft de Commissaris van de Koning in december 2018 

een tijdelijk waarnemend burgemeester, de heer H.W.C.G. Keereweer, benoemd per 1 januari 2019. 

Dit ter overbrugging van de periode die nodig is voor de eerste opstart van de nieuwe gemeente en de 

tijd om een sollicitatieprocedure te kunnen doorlopen voor een burgemeester voor onze mooie 

gemeente West Betuwe. 

 

Beoogd effect 

Vaststelling profielschets voor de invulling van de vacature burgemeester gemeente West Betuwe. 

 

Argumenten 

1. De raad (lees vertrouwenscommissie vanuit uw raad) stelt een profielschets op voor de 

invulling van de vacature burgemeester West Betuwe, waarbij ook gebruik gemaakt is van 

een inwonersraadpleging (zie ook bijlage “eindresultaten enquête burgemeester West 

Betuwe”). De verwerking van deze uitkomst in de profielschets is uitgelegd in de notitie (zie 

bijlage “notitie uitkomsten inwonersraadpleging”). 
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2. Het is belangrijk dat helder wordt wat voor type burgemeester in de gemeente West Betuwe 

gewenst is, gelet op de opgaven waar de nieuwe gemeente voor staat en passend is bij West 

Betuwe met zijn 26 kernen. 

3. De profielschets is de basis voor de vacaturetekst. 

 

Kanttekeningen 

- 

Duurzaamheid 

- 

Financiën 

Uw raad heeft bij de instelling van de vertrouwenscommissie al een werkbudget beschikbaar gesteld, 

waaruit de onkosten voor het doorlopen van de procedure betaalbaar kunnen worden gesteld. Het 

werkbudget zal via de 1e bestuursrapportage in de begroting 2019 worden verwerkt. 

 

Uitvoering 

Met het Kabinet van de Commissaris van de Koning in de provincie Gelderland zijn (datum)afspraken 

gemaakt voor het doorlopen van de procedure. Na vaststelling van de profielschets zal de 

sollicitatieprocedure worden opgestart door de Minister van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijkrelaties middels publicatie in de Staatscourant. Doorgaans hebben kandidaten na 

publicatie gemiddeld 3 weken de tijd om te reageren op de vacature. 

 

Planning 

Begin oktober zal de raadsvergadering zijn waarin uw raad een besluit over de aanbeveling van de 

nieuwe burgemeester van West Betuwe wordt voorgelegd. 

 

Evaluatie 

- 

Communicatie 

Er zal mededeling worden gedaan van het openstellen van de vacature burgemeester West Betuwe 

door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Daarnaast zal ook de gemeentelijke 

publicatie in het Weekblad West Betuwe worden gebruikt en er zal een nieuwsitem worden geplaatst 

op de website van de gemeente(raad). 

 

De vertrouwenscommissie van West Betuwe, 

 

A.J. van den Brink,  L. van Bruchem,                                                                                                 

griffier     voorzitter 

Bijlagen: 

1. Profielschets 

2. Notitie uitkomsten inwonersraadpleging 

3. Eindresultaten enquête burgemeester West Betuwe 
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Raadsbesluit 
 
 

De raad van de gemeente West Betuwe; 

 

gelezen het voorstel van de vertrouwenscommissie; 

 

gelet op het bepaalde in artikel 61 lid 2 van de Gemeentewet en de Circulaire benoeming, 

klankbordgesprekken en herbenoeming burgemeester van de Minister van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijkrelaties van 29 september 2017 met bijbehorende handreiking; 

 

Besluit: 

 

tot vaststelling van de profielschets voor de invulling van de vacature burgemeester in de gemeente 

West Betuwe. 

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van 25 april 2019, nummer 

 

de griffier                                      de voorzitter 

 

 

 


