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Samenvatting
In de profielschets geeft de raad de eisen aan die aan een te benoemen burgemeester worden gesteld bij het
vervullen van dit ambt in de gemeente Beuningen. Op basis van de profielschets kan de werving en selectie
van kandidaten voor het burgemeesterschap plaatsvinden._________________________________________
Besluit om
In te stemmen met de profielschets burgemeester gemeente Beuningen 2018.
Inleiding
Mevrouw D.A. Bergman is door de commissaris van de Koning in Gelderland benoemd tot waarnemend
burgemeester van de gemeente Beuningen. Zij vervangt sinds 15 januari 2018 tijdelijk de heer C.F. van
Eert die per 11 januari 2018 is benoemd tot burgemeester van de gemeente Rheden. Afgesproken is dat na
de gemeenteraadsverkiezingen de procedure gaat starten waarin de gemeente Beuningen op zoek kan gaan
naar een Kroonbenoemde burgemeester.
De formele benoemingsprocedure van de burgemeester start feitelijk met het opstellen en het vaststellen
van een eisenpakket, een profielschets, waaraan de te benoemen burgemeester moet voldoen. De
fractievoorzitters hebben afgesproken dat elke fractie uit de raad een lid kan voordragen om zitting te gaan
nemen in de vertrouwenscommissie. Zes van de zeven fracties hebben hier gehoor aan gegeven. Deze leden
opereren op dit moment als een vertrouwenscommissie in oprichting (i.o.).
In een aantal bijeenkomsten heeft de vertrouwenscommissie i.o. een concept-profielschets opgesteld. Bij
het opstellen van de profielschets is de ‘handreiking benoemingsproces burgemeester’ van het ministerie
van BZK als hulpmiddel gebruikt. Het concept is met afzonderlijke fracties doorgesproken voordat het ter
voorbereiding op de profielschetsvergadering aan de provincie is aangeboden. Bijgaand treft u de
profielschets aan.
Argumenten
De profielschets is de basis voor het selecteren van geschikte kandidaten voor het burgemeesterschap van
de gemeente Beuningen.
De profielschets zal bij de sollicitatieprocedure zowel door de Commissaris van de Koning als door de
vertrouwenscommissie worden gehanteerd bij de selectie en de beoordeling. Bovendien bevat de
profielschets de elementen die nadien kunnen worden gebruikt bij functioneringsgesprekken.
Financiën
De kosten die gemaakt worden in de procedure voor het benoemen van een nieuwe burgemeester worden
ten laste gebracht van het budget van de raad. De financiële gevolgen worden verantwoord in Herfstnota.
Tijdspad
De procedure leidt ertoe, dat naar verwachting, begin 2019 het burgemeesterschap kan worden
overgedragen.
Communicatie
De Commissaris van de Koning verstrekt de profielschets aan degenen die solliciteren naar de functie van
burgemeester van Beuningen. Verder is de schets te raadplegen op de website van de gemeente gedurende
de selectieprocedure.

Bijlage:
Bijlage 1 Profielschets burgemeester gemeente Beuningen 2018.
Bijlage 2 Rapportage peiling onder inwoners over gewenst eigenschappen van de burgemeester.
Vertrouwenscommissie i.o.,
A. Dewkalie
secretaris

R. Kuppens
voorzitter

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van 19 juni 2018.

