
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 2 

 

 Doetinchem, 23 september 2016 

 

 

Profielschets nieuwe burgemeester Doetinchem 

 

 

Voorstel: 

De profielschets nieuwe burgemeester vaststellen. 

 

Met het vertrek van de heer N.E. Joosten is in onze gemeente een vacature burgemeester 

ontstaan. Het proces tot benoeming van een nieuwe burgemeester start met het opstellen en 

vaststellen van de profielschets. 

 

Een werkgroep bestaande uit alle fractievoorzitters uit de gemeenteraad, twee wethouders, 

de gemeentesecretaris en de griffier heeft een conceptprofielschets nieuwe burgemeester 

Doetinchem opgesteld. Daarbij hebben zij gebruikgemaakt van input van het inwonerpanel 

Doetinchem. De rapportage naar aanleiding van de raadpleging van het inwonerpanel is als 

bijlage aan de profielschets toegevoegd. De conceptprofielschets is, conform artikel 61, lid 2 

Gemeentewet, voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders. De zienswijze 

van het college is dat met de input van de collegeleden bij het opstellen, het zich geheel kan 

vinden in de conceptprofielschets. 

 

De profielschets is door deze werkwijze tot stand gekomen vanuit de inbreng van het 

inwonerpanel, de wethouders en de raadsfracties. Hun inbreng kent een grote overlap en geen 

tegenstrijdigheden. De profielschets is daarmee een weergave van hetgeen het inwonerpanel, 

het college en de raad aan wensen naar voren heeft gebracht voor de nieuwe burgemeester. 

 

De profielschets is overigens niet alleen op papier beschikbaar, maar ook in de vorm van een 

film. 

 

Kern van de profielschets is dat Doetinchem een burgemeester met statuur zoekt, iemand met 

pit en lef, die communiceert en resultaten bereikt en die er is voor de mensen in en buiten het 

stadhuis. De burgemeester die Doetinchem zoekt is een burgemeester die vanuit de 

economische en sociale opgaven waar onze gemeente voor staat zijn of haar rol als bestuurder 

invult. Hij of zij doet dat op een verbindende manier, onder andere in regionaal verband. En hij 

of zij doet dat door betrokken en sociaal te zijn. Ten slotte voelt onze nieuwe burgemeester 

zich thuis in de ‘hoofdstad van de Achterhoek’ met zijn mengeling van stadse vraagstukken en 

dorpse zaken. 

 

Het vaststellen van de profielschets is de formele start van de procedure tot benoeming van de 

burgemeester. De achtereenvolgende stappen in de procedure zijn: openstelling vacature, 

bekendmaken van selectie door commissaris van de Koning, uitnodigen kandidaten door 

vertrouwenscommissie, ontvangst sollicitanten, uitbrengen verslag van bevindingen, vaststellen 

aanbeveling, verzending aanbeveling aan minister van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties (BZK) en streefdatum waarop benoeming ingaat. 

 

Wij stellen u voor, de profielschets nieuwe burgemeester Doetinchem vast te stellen. 

 

 

De griffier,    De voorzitter, 

 

drs. B.P.M. Janssens    A.J. Verhoeven 

 



De raad van de gemeente Doetinchem; 

 

gezien het voorstel profielschets nieuwe burgemeester Doetinchem; 

 

gelet op artikel 61 van de Gemeentewet; 

 

b e s l u i t : 

 

de profielschets nieuwe burgemeester Doetinchem vast te stellen. 

 

 

Aldus besloten in zijn vergadering van 29 september 2016, 

 

 

 

 

 

 , griffier 

 

 

 

 

 

 

 , voorzitter 

 

 

 

 

 

 

 


