
 

  
 

Verordening vertrouwenscommissie en vaststellen profiel burgemeester  

    

    

  

 

  

De raad besluit 

 

I.     De Verordening op de vertrouwenscommissie benoeming burgemeester Groningen 2014 vast te stellen; 

II.    Tot leden van de commissie als bedoeld in artikel 1 van de verordening te benoemen: de dames  

        A.Kuik, S.T. Klein Schaarsberg, S.A. Koebrugge, I.M. Jongman, C.E. Bloemhoff en de heren  

        J.H. Luhoff,  J.P. Dijk, A. Sijbolts, W.B. Leemhuis, G.J. Kelder; 

III.  Als adviseur aan de commissie toe te voegen: de heer T. Schroor; 

III.  De profielschets voor de functie van burgemeester van Groningen vast te stellen; 

IV.  Een budget van € 25.000,- beschikbaar te stellen. 

 

 

 

Door het vertrek  per 1 november 2013 van de heer Rehwinkel  is er de vacature van burgemeester van de 

gemeente Groningen ontstaan. In overleg tussen de fractievoorzitters van de raad van de gemeente 

Groningen en de Commissaris van de Koning, de heer Van den  Berg is besloten om de procedure voor de 

opvolging te starten na de verkiezingen van de raad in 2014. Onderdeel van de procedure is het vaststellen 

van de verordening op de vertrouwenscommissie, het benomen van de leden van de commissie en het 

vaststellen van een profielschets voor de functie van burgemeester van Groningen. Met het vaststellen van 

de profielschets kan de vacature worden opengesteld. Het streven is om de procedure af te ronden met een 

besluit door de raad voor een voordracht in het najaar van  2014

 



 

Door het vertrek per 1 november 2013 van de heer Rehwinkel als burgemeester van Groningen is er een 

vacature voor de functie van burgemeester van Groningen ontstaan.  

 

Van toepassing op de procedure om te komen tot de vervulling van vacature burgemeester zijn de artikelen 

61, 61a, 61c, 84, 147 en 149 van de Gemeentewet, de artikelen 15 en 31 van de Archiefwet 1995 en artikel 9 

van het Archiefbesluit en  de circulaire Benoeming, functioneringsgesprekken en herbenoeming burgemeester 

van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; 

 

 

De profielschets is in ontwerp vastgesteld door de vertrouwenscommissie in oprichting. Vervolgens is dit 

ontwerp gecommuniceerd met de stad en is op verschillende manieren gelegenheid gegeven te reageren op de 

schets. Daarnaast is op een aantal specifieke onderdelen van het profiel (o.a. veiligheid) input gevraagd aan 

sleutelfiguren. Ook is het college van burgemeester en wethouders om een reactie gevraagd. In de bijlage bij 

dit voorstel is aangegeven hoe met de reacties is omgegaan. 
 

De procedure om te komen tot de vervulling van de functie van burgemeester brengt een aantal kosten met 

zich mee. Genoemd worden kosten voor externe begeleiding (ondersteuning profielschets, 

sollicitatietraining), communicatiekosten, accommodatiekosten. De kosten worden in totaal geraamd op  

€ 25.000,-. Voor een deel zijn er al verplichtingen aangegaan. Het presidium heeft hiermee ingestemd. 

Binnen het budget van raad en griffie is met deze uitgaven geen rekening gehouden. Voorgesteld wordt de 

kosten mee te nemen in de jaarrekening 2014
 

Na vaststelling van het profiel zal de vacature worden gepubliceerd in de Staatscourant. Kandidaten hebben 3 

weken gelegenheid te reageren. Na de zomer zal het proces worden gevolgd door een sollicitatietraining voor 

de vertrouwenscommissie, gesprekken met kandidaten en uiteindelijk eindigen met een voordracht van één 

kandidaat door de raad aan de Minister.  

 

Met vriendelijke groet, 

De vertrouwenscommissie in oprichting, 

 

 

de voorzitter,      de secretaris, 

dhr. J.H. (Jetze) Luhoff    drs. A.G.M. (Toon) Dashorst 



 


