
 

Raadsvoorstel profielschets burgemeester Ridderkerk 

Behandeling in de vergadering van de gemeenteraad op 7 november 2022 

Geadviseerd besluit 
Vast te stellen de profielschets ‘Bent u onze nieuwe burgemeester?’ 

 

  



Raadsvoorstel 

Inleiding 
Een belangrijke stap in de benoemingsprocedure voor een nieuwe door de Kroon benoemde 

burgemeester is de vaststelling van een profielschets. De zoektocht naar een burgemeester die 

past bij onze gemeente begint bij een profielschets die aangeeft wat van de burgemeester wordt 

verwacht en wat de burgemeester mag verwachten van Ridderkerk. 

 

De profielschets heeft meerdere functies, te weten: 

a. het weergeven van de omgeving waarin de burgemeester het ambt zal vervullen; 

b. het beschrijven van de eisen die aan de nieuwe burgemeester worden gesteld; 

c. het beschrijven van de wensen en verwachtingen waaraan de nieuwe burgemeester moet 

voldoen; 

d. het dienen als toetsingskader voor de commissaris van de Koning bij de selectie van 

sollicitanten; 

e. het vormen van het ijkpunt voor de klankbordgesprekken die periodiek gevoerd worden met de 

nieuwe burgemeester. 

 

De profielschets is opgesteld door de Vertrouwenscommissie Ridderkerk 2022. Onze inwoners, 

ondernemers en maatschappelijke partners is gevraagd met ons mee te denken. Hun input is 

verwerkt in de profielschets. Een samenvatting van deze consultatie is opgenomen in de 

profielschets. Input is ook gevraagd aan onder andere sommige buurgemeenten en 

samenwerkingspartners. 

 

De commissaris van de Koning in Zuid-Holland, de heer J. Smit, zal deelnemen aan de 

bespreking van de profielschets in de raadsvergadering. Daarna wordt de raad gevraagd de 

profielschets vast te stellen. 

Beoogd effect 
Het hebben van een profielschets die gebruikt kan worden voor de functies genoemd onder 

Inleiding. 

Argumenten 
Hiermee beschikt Ridderkerk over een profielschets voor een nieuwe door de Kroon te benoemen 

burgemeester. 

Kanttekeningen 
De Verordening Vertrouwenscommissie en klankbordgesprekken Ridderkerk 2022 is vastgesteld 

in de raadsvergadering van 13 oktober 2022. 



Uitvoering/vervolgstappen 
Nadat de profielschets is vastgesteld, wordt deze, samen met het woordelijk verslag van deze 

vergadering en de Verordening Vertrouwenscommissie en klankbordgesprekken Ridderkerk 2022, 

aangeboden aan de commissaris van de Koning voor de openstelling van de vacature in de 

Staatscourant. 

Financiën 
Voor de benoemingsprocedure is budget beschikbaar. 

Communicatie/participatie na besluitvorming 
Het besluit wordt meegedeeld in de Blauwkai. 

De vastgestelde profielschets wordt geplaatst op de website van de gemeente Ridderkerk op de 

pagina ‘Een nieuwe burgemeester: volg het proces’. 

Inclusiviteitstoets 
Dit voorstel is evenals de profielschets digitaal toegankelijk. 

 

De Vertrouwenscommissie Ridderkerk 2022, 

21 oktober 2022, 

de secretaris,  de voorzitter,  

 

mr. J.G. van Straalen R.M. Kooijman 

 

Bijlage 
Profielschets ‘Bent u onze nieuwe burgemeester?’  

http://www.ridderkerk.nl/nieuweburgemeester


Concept raadsbesluit 
De raad van de gemeente Ridderkerk; 

gelezen het voorstel van de Vertrouwenscommissie Ridderkerk 2022 van 21 oktober 2022, 

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet; 

gelet op het bepaalde in de circulaire Benoeming, klankbordgesprekken en herbenoeming 
burgemeesters van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, versie 1 oktober 
2017; 

BESLUIT: 

De profielschets ‘Bent u onze nieuwe burgemeester?’ vast te stellen. 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Ridderkerk van 
7 november 2022. 

De griffier, de voorzitter, 

 

mr. J.G. van Straalen mw. A. Attema 
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