
verslag van
bevindingen

De raad en de burgemeestersbenoeming
De gemeenteraad heeft de belangrijkste en doorslaggevende rol in de benoeming van een nieuwe burgemeester. De raad maakt een profielschets, 
voert sollicitatiegesprekken en doet aanbevelingen. De commissaris van de Koning (CdK) en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) 
nemen de besluiten. En de koning tekent het Koninklijk besluit.

Na de gesprekken brengt de 
commissie verslag uit aan de raad 
en de CbK. De vertrouwens- 
commissie maakt een keuze en 
informeert de raad vertrouwelijk 
wie nummer 1 en wie nummer 2 
op de aanbeveling is. 

Achter gesloten deuren neemt de raad een besluit 
over de eerste en de tweede aanbeveling. In het 
openbare gedeelte van de vergadering maakt de 
raad alleen de eerste naam bekend aan de minis-
ter van BZK. En de CdK deelt alle bevindingen en 
aanbevelingen met de minister van BZK. 

Nadat de CdK het vertrek van 
de oude burgemeester heeft 
aangekondigd, informeert hij de 
raad over de globale planning 
van de verkiezingsprocedure.

De gemeenteraad kiest uit zijn midden een 
vertrouwenscommissie en bepaalt aan de hand 
van de planning hoe deze commissie te werk gaat.

Als de raad weet wat ze zoekt in een nieuwe 
burgemeester, stelt de vertrouwenscommissie 
een profielschets op. Hierbij kan de 
vertrouwenscommissie inwoners of externen om 
input vragen. Heeft de CdK de schets goedgekeurd…

… dan wordt de profielschets vertaald in een vaca-
ture. Ontvangt de CdK te weinig sollicitatiebrieven, 
dan kan de sluitingstermijn van de vacature worden 
verlengd. 
Let op: vanaf dit moment heeft de vertrouwenscom-
missie geheimhoudingsplicht.

De uiteindelijke 
benoeming van de nieuwe 
burgemeester is een 
Koninklijk besluit.

De vertrouwenscommissie voert 
de sollicitatiegesprekken met de 
geselecteerde kandidaten.

Ik zou...

De CdK selecteert geschikte kandidaten en deelt 
zijn oordeel, inclusief alle sollicitatiebrieven, met de 
vertrouwenscommissie. De commissie kan de CdK 
verzoeken om sollicitanten aan zijn selectie toe te 
voegen of eruit te halen. De commissie bepaalt 
uiteindelijk wie ze uitnodigt voor een gesprek.
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