
Pagina 1 van 2 
 

 
 
 
 
RAADSVOORSTEL 
20R.00076 
 
 
 
 

  

Indiener: Vertrouwenscommissie 

Datum:  27 januari 2020 

Portefeuillehouder(s): Griffier 

Portefeuille(s):  Algemeen bestuurlijke zaken 

Contactpersoon:  A. van der Lugt 

Tel.nr.: 06-30256479 E-mailadres: a.lugt@oudewater.nl 

 

Onderwerp: Vaststellen profielschets voor de nieuwe burgemeester van Oudewater 

 

 
 
De raad besluit: 
 
De profielschets 'Historische stad zoekt eigentijdse burgemeester - Profielschets voor de nieuwe 
burgemeester van Oudewater' vast te stellen. 
 
 

Inleiding:  

Op 13 november is Pieter Verhoeve geïnstalleerd als nieuwe burgemeester van Gouda. Hierdoor is 
een vacature ontstaan voor burgemeester van de gemeente Oudewater. De heer Groeneweg is door 
de commissaris van de Koning aangewezen als waarnemend burgemeester tot het moment dat een 
nieuwe kroonbenoemde burgemeester wordt geïnstalleerd. 
 
De gemeenteraad dient, op basis van de Gemeentewet, een profielschets op te stellen. Deze 
profielschets dient als basis voor de selectie van kandidaten. Door middel van dit raadsvoorstel 
wordt de gemeenteraad gevraagd akkoord te gaan met de opgestelde profielschets. 

De bevoegdheid van de raad komt voort  ui t  de volgende wet - en/of 
regelgeving: 

Artikel 61, tweede lid, van de Gemeentewet. 

Beoogd effect: 

De procedure is erop gericht om voor het zomerreces van 2020 een nieuwe burgemeester voor 
Oudewater te installeren.  

Argumenten: 
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De gemeenteraad heeft op 12 december 2019 een vertrouwenscommissie ingesteld. Deze 
vertrouwenscommissie zorgt voor het opstellen van een profielschets, houdt gesprekken met 
kandidaten en legt uiteindelijk twee kandidaten voor aan de gemeenteraad om de vacature van 
burgemeester in te vullen. 
 
Het opstellen van de profielschets is derhalve de eerste stap om te komen tot installatie van een 
nieuwe burgemeester voor Oudewater. Dit is verplicht, conform artikel 61, tweede lid, van de 
Gemeentewet. 

Kanttekeningen: 

Geen 

Financiën: 

De vertrouwenscommissie is bij het opstellen van de profielschets bijgestaan door het 
Periklesinstituut. De kosten die hiermee gemoeid zijn, kunnen gedekt worden uit het geraamde 
budget van de gemeenteraad voor 'uitbesteed werk'. 

Uitvoering: 

De commissaris van de Koning - de heer Oosters - zal aanwezig zijn tijdens de buitengewone 
raadsvergadering van maandag 3 februari 2020, waarin de profielschets zal worden vastgesteld. Na 
het vaststellen van de profielschets wordt de vacature voor burgemeester van Oudewater 
opengesteld. 

Communicatie: 

Via diverse kanalen worden kandidaten geattendeerd op de openstaande vacature, met 
bijbehorende profielschets, en de mogelijkheid om te solliciteren. 

Samenhang met eerdere besluitvorming: 

- Raadsvoorstel ‘Vaststellen Verordening op de vertrouwenscommissie van de gemeente Oudewater 
2019’ (vastgesteld op 12 december 2019) 
- Raadsvoorstel ‘Benoemen leden, secretaris, ambtelijk ondersteuner en adviseur van de 
vertrouwenscommissie’ (vastgesteld op 12 december 2019) 

Bijlagen: 

- Concept raadsbesluit (bijlage 1) 
- Profielschets 'Historische stad zoekt eigentijdse burgemeester - Profielschets voor de nieuwe 
burgemeester van Oudewater' (bijlage 2) 

 
<SET:ONDVLG;Tempel_W;Verhoeve_P;0> 
De indiener:   
 
 
De vertrouwenscommissie, 

 
De griffier 
 
 
 
mr. A. van der Lugt 
  
 
 

 
De voorzitter  
 
 
 
drs. J.J. de Vor – van de Bunt 
 

 

  

 


