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ONDERWERP:  UNANIEME AANBEVELING VOOR HERBENOEMING BURGEMEESTER ALBERSE 
 
 
 
Unanieme aanbeveling voor herbenoeming burgemeester Alberse 
 
De vertrouwenscommissie voor de herbenoeming van burgemeester Alberse adviseert de 
gemeenteraad hem unaniem aan te bevelen voor herbenoeming voor een volgende 
ambtsperiode als "burgemeester-voor-de-gemeenschap", zoals in het raadsvoorstel staat. Dat 
bevat verder voorstellen voor het aanscherpen van de profielschets van de burgemeester. Op 
donderdag 22 december vergadert en besluit de gemeenteraad erover. 
 
Hans Alberse is op 15 mei 2006 benoemd als burgemeester van Oude IJsselstreek. De ambtsperiode 
van burgemeesters is zes jaar. Voorafgaand aan herbenoeming (per 15 mei 2012) vroeg de 
Commissaris van de Koningin aan de gemeenteraad om een aanbeveling tot herbenoeming. Daarbij 
kan de gemeenteraad aangeven om de oorspronkelijke profielschets voor de burgemeester aan te 
scherpen. Deze stamt uit 2005. 
 
Aanscherping profielschets 
De vertrouwenscommissie stelt voor de profielschets te actualiseren. Dit met het oog op wat de 
komende zes jaar op de gemeente af komt. Een accent is gelegd op de ondersteunende 
respectievelijk begeleidende rol van de burgemeester bij belangrijke veranderingen waar de gemeente 
voor staat. Dit zijn de andere verhouding tussen overheid en samenleving, de decentralisatie van 
rijkstaken voor werk en zorg, de demografische ontwikkeling en een flexibelere gemeentelijke 
organisatie. 
Andere accenten die worden gelegd zijn: 
- zowel inhoudelijk als procedureel verbinding zoeken: inhoudelijk als voorzitter van het college, 

procedureel als voorzitter van de gemeenteraad; 
- leiding geven aan goede verhoudingen en omgangsvormen in het gemeentelijk functioneren; 
- coördineren van resultaten door een gemeente die niet over de samenleving gaat, maar in de 

samenleving staat; 
- zorg besteden aan eigentijdse posities van burgers, bestuur en politiek; 
- verbinding leggen van Oude IJsselstreek met de Achterhoek en andere landelijke en 

grensoverschrijdende netwerken; 
- al met al: een burgemeester die zich profileert als burgervader. 
 
Vertrouwenscommissie 
De vertrouwenscommissie die de aanbeveling heeft voorbereid bestaat uit de fractievoorzitters van 
alle vijf partijen in de gemeenteraad: Lokaal Belang, CDA, PvdA, D66 en VVD. Adviseurs van de 
commissie waren een wethouder, de gemeentesecretaris en de raadsgriffier. De 
vertrouwenscommissie en de burgemeester spraken met elkaar en de commissie stelde aan de hand 



daarvan een verslag op, met aanbevelingen voor de profielschets. Het verslag is wettelijk geheim; de 
aanbevelingen zijn opgenomen in het openbare raadsvoorstel. 
 
Raadsvergadering  
Op 22 december vergadert de gemeenteraad eerst in beslotenheid over het verslag van de 
vertrouwenscommissie. Daarna, om 20:00 uur, besluit de gemeenteraad in de openbare vergadering 
over de aanbeveling. Dit is de gangbare procedure. 
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Noot voor de redactie:  
 
Bijgevoegd is het raadsvoorstel. Nadere informatie bij 
- de voorzitter van de vertrouwenscommissie Jan Finkenflügel , 06 53 86 57 19 (voor toelichting op de 

openbare aanbeveling) 
- de secretaris van de vertrouwenscommissie Jeroen van Urk (raadsgriffier) 06 83 16 17 06 (voor 

toelichting op de procedure) 
 
 
 


