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Vaststellen profielschets burgemeester Alblasserdam 2022
Voorgesteld besluit:
1. De profielschets Burgemeester Alblasserdam 2022 vast te stellen.

Inleiding
Vanwege het vertrek van de heer Paans ontstaat een vacature voor de functie van burgemeester van
Alblasserdam.
Op grond van de Gemeentewet dient de gemeenteraad een profielschets vast te stellen. De
profielschets geeft aan welke kwaliteiten de gemeenteraad belangrijk vindt en biedt het kader voor de
vertrouwenscommissie om kandidaten tijdens de procedure op eenduidige wijze met elkaar te
vergelijken.
De voorliggende profielschets is opgesteld door de vertrouwenscommissie die door uw raad is
ingesteld. Deze wordt tijdens de raadsvergadering in het bijzijn van de Commissaris van de Koning,
de heer Smit, besproken en vervolgens door de raad vastgesteld. Na vaststelling biedt de
vertrouwenscommissie de profielschets formeel aan de Commissaris aan, waarna de vacature wordt
gepubliceerd in de Staatscourant van 7 oktober 2022.
Beoogd effect
De procedure is erop gericht om naar verwachting in april 2023 de nieuwe burgemeester van
Alblasserdam te installeren.
Argumenten
Het is een wettelijk vereiste om een profielschets op te stellen. De gemeenteraad heeft ook inwoners
gelegenheid gegeven om inbreng te leveren op de tekst.
Kanttekeningen
Geen
Financiële informatie
Voor de benoemingsprocedure is budget beschikbaar gesteld. De kosten gemoeid met het tot stand
komen van de profielschets vallen hierbinnen.
Uitvoering
De vertrouwenscommissie heeft de profielschets voorbereid. Inwoners en maatschappelijke partners
hebben hun inbreng op de profielschets kunnen leveren. Deze reacties zijn verwerkt in de
profielschets.
Communicatie
Het opstellen van de profielschets is op verschillende manieren bekendgemaakt. Via de
gemeentepagina, in de lokale krant en op sociale media is er aandacht aan gegeven. In de hal van het
gemeentehuis heeft twee weken een bord gestaan waar inwoners hun reactie op konden vermelden.
Raadsleden hebben bij een marktkraam op de braderie van het Havenfestival input opgehaald.
De burgemeester van Dordrecht heeft op verzoek van de vertrouwenscommissie ook inbreng geleverd
op de profielschets.

Eerdere besluitvorming
Geen
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