Op weg naar een nieuwe burgemeester
Wat is er al gebeurd?
Stap 1

Hoe nu
verder:
Stap 4
De vacature is vanaf
11 november opengesteld voor alle
sollicitanten.

Samenstellen van de vertrouwenscommissie vanuit de gemeenteraad. In
Sliedrecht heeft elke fractie de
fractievoorzitter aangewezen voor de
vertrouwenscommissie.
Stap 2
Opstellen van het profiel: Wat voor soort
burgemeester zoeken wij? De
vertrouwenscommissie heeft alle inwoners
in de periode van juni tot en met augustus
de kans gegeven om daar een mening over
te geven. Zowel in gesprekken met de
vertrouwenscommissie als online konden
alle Sliedrechters hun mening geven.
Hierna heeft de vertrouwenscommissie het
profiel opgesteld. Dit is te lezen op
www.sliedrecht.nl/burgemeestergezocht.
Stap 3
Op 3 november is de profielschets
vastgesteld door de gemeenteraad en
aangeboden aan de CdK (Commissaris van
de Koning), Jaap Smit.

NOV

Stap 6
De vertrouwenscommissie voert in
februari gesprekken
met een selectie van
kandidaten uit de
eerste ronde. Hieruit
selecteert het twee
kandidaten.

DEC

Stap 5
De sollicitanten sturen hun brief,
gericht aan Zijne Majesteit de Koning,
naar de CdK. Deze maakt een ruime
selectie van kandidaten en voert met
deze kandidaten een gesprek. Dit
gebeurt in december/januari. De CdK
kiest hier een aantal kandidaten
uit en licht zijn keuze toe aan de
vertrouwenscommissie.

JAN

Stap 8
In de periode maart/april legt de
vertrouwenscommissie tijdens
een besloten vergadering twee
kandidaten voor aan de raad. De
commissie geeft aan welke van
de twee de voorkeur heeft. De
raad besluit over de nummer één
en de nummer twee.

FEB

Stap 7
De vertrouwenscommissie stelt de
CdK op de hoogte
welke twee kandidaten
zij gaat voorleggen aan
de gemeenteraad en
welke van de twee de
voorkeur heeft.

MRT

Stap 9
De nummer één wordt
in de aansluitende
openbare vergadering
bekend gemaakt. Deze
persoon wordt
voorgedragen tot
benoeming als de
nieuwe burgemeester.

APR

Stap 10
De voorgedragen nieuwe
burgemeester wordt onderzocht.
De Minister van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties
neemt een besluit over de
voordracht tot benoeming als
nieuwe burgemeester van
Sliedrecht.

MEI

JUN

Stap 11
In de periode tussen april en
juni wordt de nieuwe kroonbenoemde burgemeester in
een buitengewone raadsvergadering geïnstalleerd als
burgemeester van Sliedrecht.
Daarna kan de burgemeester
aan de slag.

Vertrouwelijkheid
Net zoals in elke andere sollicitatieprocedure worden de namen van de kandidaten niet bekendgemaakt. Alleen de naam
van de eerste kandidaat (keuze van de gemeenteraad) wordt bekend gemaakt. De CdK bespreekt alle ingekomen reacties met
de vertrouwenscommissie. De vertrouwenscommissie motiveert de keuze van nummer één en twee met de raad. De motivatie
over de overige kandidaten wordt ook gedeel, maar zonder de namen van de sollicitanten hierbij te noemen.

