GEMEENTE BOEKEL
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:
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--

Samenvatting:
Met het aangekondigde vertrek van burgemeester P. Bos als burgemeester van Boekel wordt een
procedure opgestart om te komen tot de benoeming van een nieuwe burgemeester van de
gemeente Boekel.
Daarvoor dient allereerst een profielschets te worden vastgesteld
Voorgesteld besluit:
De profielschets voor de nieuwe burgemeester van Boekel vast te stellen.
Inleiding/probleemstelling:
Met de mededeling van onze huidige burgemeester dat hij per 1 juni 2021 zijn ambt als
burgemeester gaat neerleggen, wordt de procedure om te komen tot een opvolger van de heer
Bos opgestart. Daarvoor dient de raad een profielschets vast te stellen waarin de wensen t.a.v. de
nieuwe burgemeester worden neergelegd.
Relatie met eerdere besluitvorming:
n.v.t.
Beoogd resultaat:
De kandidaten voor de burgemeesterspost in Boekel een goed beeld te geven van de wensen
van de gemeenteraad voor een nieuwe burgemeester van Boekel
Keuzemogelijkheden:
De profielschets is tot stand gekomen onder regie van de Vertrouwenscommissie benoeming
burgemeester Boekel a.i, bestaande uit de fractievoorzitters, in samenwerking met de Boekelse
bevolking en in afstemming met de raadsfracties. Tevens is de profielschets voorgelegd aan het
college van burgemeester en wethouders. Het college heeft te kennen gegeven geen aanleiding
te zien om wensen of bedenkingen in te brengen.
Gezien deze brede input en afstemming wordt geen aanleiding gezien om nog wijzigingen aan te
brengen in de profielschets.
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Argumenten:
De procedure voor een nieuwe burgemeester van de gemeente Boekel start voor de
gemeenteraad met het opstellen van een profielschets waarin de wensen van de raad voor een
nieuwe burgemeester zijn opgenomen.
De bijgevoegde profielschets is tot stand gekomen met een brede inbreng, ook van de bevolking
en met name ook met de inbreng van de jongeren in de Jeugdadviesraad.
De profielschets wordt op 25 november a.s. in de buitengewone raadsvergadering aangeboden
aan de commissaris van de Koning. Met de profielschets krijgen kandidaten voor de
burgemeesterspost in Boekel een beeld van de wensen die er leven aangaande de
burgemeesterskandidaat.
Financiële gevolgen en dekking:
n.v.t.
Risico’s:
n.v.t.
Communicatie:
De profielschets zal aangeboden worden aan de commissaris van de Koning.
Uitvoering en evaluatie:
n.v.t.
Voorstel:
Bijgevoegde profielschets voor de nieuwe burgemeester van Boekel vaststellen.
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