
VOORBLAD VOOR RAADSBUNDEL, bundelnummer: 8 
1. Onderwerp: Herbenoemingsaanbeveling burgemeester 

2. Voor welke 
raadscyclus: 

8e cyclus 2011 

 Raadsrotonde in Dru Cultuurfabriek   

 Gemeenteraadsvergadering in Dru Cultuurfabriek  

3. Agendering: 
 
 

 Werkbezoek op locatie 

 Bespreken 

 Kennis van nemen 

 Richting geven aan kaderstelling 

 Controleren 

4. Behandelwijze: 
 
 

 Vaststellen door gemeenteraad 

 twee kwartier 

 een uur 

 anderhalf uur 

 twee uur 

5. Indien 
raadsrotonde, 
hoeveel behandeltijd 
is naar schatting 
nodig: 
 
 

 twee en een half uur 

6. Samenvatting 
hoofdpunten: 
 

De vertrouwenscommissie voor de herbenoeming van de burgemeester beveelt 
unaniem aan hem te doen herbenoemen. Dit op basis van de aan te scherpen 
profielschets voor de burgemeester. 

7. Aan raadsleden 
mee te zenden: 

Raadsvoorstel (openbaar). 

8. Achterliggende 
stukken: 
 

- Profielschets 2005. 
- Verordening vertrouwenscommissie 
- Alleen aan de burgemeester, de raadsleden, de wethouders en de adviseurs 

van de vertrouwenscommissie: 
 het geheime verslag van de vertrouwenscommissie. 

9. Is er behoefte aan 
een mondelinge 
inleiding/ toelichting: 

 

10. Zijn er burgers, 
bedrijven, orga-
nisaties die bericht 
van raadsbehandeling 
moeten krijgen? 

 

11. Opmerkingen 
Van het Presidium: 

- De raadsvergadering op 22 december 2011 van 19:00 tot 19:30 uur is 
besloten en onder geheimhouding van het daar besprokene. De burgemeester 
is conform de verordening in die raadsvergadering aanwezig en kan 
voorafgaand aan de openbare bespreking in de raad in deze beslotenheid zijn 
zienswijze op het verslag geven en vragen naar aanleiding ervan 
beantwoorden. 

- De raadsvergadering op 22 december 2011 om 20:00 uur is openbaar met als 
eerste agendapunt het besluit over het raadsvoorstel met de aanbeveling  tot 
herbenoeming. In deze vergadering zal de voorzitter van de 
vertrouwenscommissie kort de aanbeveling toelichten. 
Na het raadsbesluit is er een ceremonieel moment. 

- In zowel de besloten als de openbare raadsvergadering worden deze 
agendapunten geleid door de plaatsvervangend raadsvoorzitter 
B.W.J. Steentjes.  

12 Voorzitter ver-
trouwenscommssie: 

J.H.M. Finkenflügel 
  

13 Meer informatie 
bij:  

J. van Urk (raadsgriffier), telefoon 0315 292310 of 06 83161707 of 
j.vanurk@oude-ijsselstreek.nl 

14. Opmerkingen 
raadsgriffie 

Over het verslag van de vertrouwenscommissie kan, onder geheimhouding 
en in beslotenheid, binnen de raadsfracties alleen worden gesproken 
tussen raadsleden en collegeleden, niet met fractieassistenten en derden. 
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Raadsvoorstel, aanvulling op raadsbundel 
 
Datum raadsvergadering : 22 december 2011  

 

 
Onderwerp : Herbenoemingsaanbeveling burgemeester  
 
 
Voorgestelde beslissing: 

1. De profielschets voor de burgemeester aanscherpen zoals in dit raadsvoorstel aangegeven. 
2. De Commissaris van de Koningin aanbevelen de heer J.P.M. Alberse te doen herbenoemen als burgemeester 
van Oude IJsselstreek. 
 
Inleiding 
Op grond van de "Verordening vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester 2012" brengt de 
vertrouwenscommissie verslag uit aan de gemeenteraad over haar oordeel met betrekking tot de 
herbenoeming.  
 
De vertrouwenscommissie bestaat uit de leden J.H.M. Finkenflügel (Lokaal Belang, voorzitter van de 
commissie), P. van de Wardt (CDA), A.H.M. Menke (PvdA), H.C.J. Canter Cremers (D66) 
en J.M.H.W. Sluiter (VVD). 
Adviseurs van de vertrouwenscommissie zijn J.W. Haverdil (wethouder), mevr. G.H Tamminga 
(gemeentesecretaris/directeur) en J. van Urk (raadsgriffier, secretaris van de commissie). 
 
Het verslag van de vertrouwenscommissie is geheim en als zodanig aan de raadsleden gezonden 
voor een besloten raadsvergadering, in aanwezigheid van de burgemeester. Hij kan in die besloten 
vergadering desgewenst zijn zienswijze op het verslag geven, en vragen van raadsleden erover 
beantwoorden. 
Dit ráádsvoorstel bevat het openbare advies van de vertrouwenscommissie voor de aanbeveling voor 
herbenoeming. De raad beraadslaagt en besluit over dit raadsvoorstel in openbaarheid, aansluitend 
op de besloten raadsvergadering over het geheime verslag van de vertrouwenscommissie. 
 
Verantwoording 
Op 14 november 2011 was er ten behoeve van de aanbeveling voor herbenoeming een gesprek 
tussen vertrouwenscommissie en burgemeester over zes onderwerpen. Ieder onderwerp werd daarbij 
ingeleid door een lid van de vertrouwenscommissie, waarop de burgemeester reageerde en er 
gesprek tussen hem en de commissie volgde. De (hieronder genoemde) onderwerpen waren eerder 
door de vertrouwenscommissie geïnventariseerd en vooraf aangereikt aan de burgemeester. De zes 
onderwerpen zijn gelinkt aan de geldende profielschets van de burgemeester, die het uitgangspunt is 
voor de aanbeveling en die kan worden aangescherpt met oog op de volgende benoemingstermijn. 
Vervolgens stelde de vertrouwenscommissie een concept verslag en aanbeveling op, die op 9 
december 2011 met de burgemeester zijn besproken. Daarna stelde de vertrouwenscommissie het 
verslag en voorstel voor aanbeveling vast en heeft dit aan de gemeenteraad voorgelegd. De 
Commissaris van de Koningin is volgens procedure daarvan op de hoogte gesteld en ontvangt voor 
een toelichting op het verslag een delegatie van de vertrouwenscommissie. 
De aangescherpte profielschets is voor de volgende benoemingstermijn de basis om met de 
burgemeester te reflecteren op zijn functioneren, in de gebruikelijke jaarlijkse evaluatiegesprekken 
tussen hem, de fractievoorzitters en de griffier. 
 
Samenvatting 
De vertrouwenscommissie adviseert dat de gemeente de kracht van Hans Alberse als burgemeester-
voor-de-gemeenschap mag blijven genieten en beveelt hem unaniem aan voor herbenoeming als 
burgemeester van Oude IJsselstreek. Dit op basis van de als volgt aan te scherpen profielschets voor 
de burgemeester. 
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Aanscherping profielschets 
 
0. Actualiseren profielschets van de geméénte (para grafen A en B). 
 
Profielschetsaspecten: grote bevolkingsgroei, woningbouw, werkgelegenheid, kwaliteit 
wonen/werken/welzijn, grote projecten, ambtelijke organisatie; in het algemeen: "ambities waar we 
een ambitieuze burgemeester bij nodig hebben".  
 
Aanscherping: 
De vertrouwenscommissie adviseert de gemeenteraad de paragrafen in de profielschets 2005 over de 
gemeente en de ambities van de gemeente als zodanig niet langer van toepassing te verklaren voor 
het competentieprofiel van de burgemeester. Hiervoor in de plaats treden de geldende doelstellingen 
in de programmabegroting. Het competentieprofiel zelf blijft geldend, met een accent op de 
ondersteunende resp. begeleidende rol van de burgermeester bij belangrijke veranderingen waar de 
gemeente voor staat, in het bijzonder de andere verhouding tussen overheid en samenleving, de 
decentralisatie van rijkstaken voor werk en zorg, de demografische ontwikkeling en een flexibelere 
gemeentelijke organisatie. 
 
 
1. Overbruggen van tegenstellingen. 
 
Profielschetsaspecten: verbinder, bindend vermogen, mondeling communiceren. 
 
Aanscherping: 
De vertrouwenscommissie adviseert de gemeenteraad de verbindende bestuursstijl in de profielschets 
voor de burgemeester te accentueren met onderscheid tussen inhoudelijke en procedurele verbinding. 
Inhoudelijke verbinding wordt van de burgemeester verwacht als voorzitter van het college; 
procedurele verbinding als voorzitter van het presidium en de gemeenteraad. Via het 
driehoeksoverleg wordt dit op elkaar afgestemd. 
  
 
2. Leiderschap. 
 
Profielschetsaspecten: onafhankelijkheid, stressbestendigheid, coachen. 
 
Aanscherping: 
De vertrouwenscommissie adviseert in de profielschets voor de burgemeester te accentueren dat de 
burgemeester een leidende rol heeft in het bewerkstelligen van goede verhoudingen en 
omgangsvormen in het gemeentelijk functioneren. 
 
 
3. Bestuurskracht. 
 
Profielschetsaspecten: coördinator, besluitvaardigheid, integriteit, doorzetten, monitoren, 
verduidelijken. 
 
Aanscherping: 
De vertrouwenscommissie adviseert de coördinerende bestuursstijl in de profielschets voor de 
burgemeester te accentueren met de coördinerende positie van de burgemeester voor 
resultaatgerichtheid in en tussen alle gemeentelijke geledingen (college, raad en ambtelijke 
organisatie) voor een gemeente die niet over de samenleving gaat, maar in de samenleving staat. 
 
 
4. Burgercontacten. 
 
Profielschetsaspect: identificatie. 
 
Aanscherping: 
De vertrouwenscommissie adviseert in de profielschets voor de burgemeester te accentueren dat de 
burgemeester zorg besteedt aan eigentijdse posities van burgers, bestuur en politiek. 
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5. Professionele contacten. 
 
Profielschetsaspecten: provinciaal/landelijk netwerk, ambassadeur, bovenlokale en 
grensoverschrijdende samenwerking. 
 
Aanscherping: 
De vertrouwenscommissie adviseert in de profielschets voor de burgemeester te accentueren dat de 
burgemeester zich inzet voor de verbinding van Oude IJsselstreek met de Achterhoek en van daaruit 
met andere landelijke en grensoverschrijdende netwerken. 
 
 
6. Diversen. 
 
Aanscherping: 
De vertrouwenscommissie adviseert in de profielschets voor de burgemeester te accentueren dat de 
burgemeester zich profileert als burgervader. 
 
De vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester 2012, 
 
 
J. van Urk    J.H.M. Finkenflügel, 
secretaris    voorzitter 



 
 
 
 
Raadsvergadering d.d. 22 december 2011, nr. 8 
 
 
 
 
 
De raad van de gemeente Oude IJsselstreek, 
 
 
gelezen het geheim verslag en het raadsvoorstel van de "vertrouwenscommissie herbenoeming 
burgemeester 2012" 
 
 
BESLUIT: 
 
 

1. De profielschets voor de burgemeester aan te scherpen zoals in het raadsvoorstel is 
aangegeven. 

2. De Commissaris van de Koningin aanbevelen de heer J.P.M. Alberse te doen herbenoemen 
als burgemeester van Oude IJsselstreek. 

 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Oude IJsselstreek in zijn openbare vergadering van  
22 december 2011.  
 
 
 
De griffier,      de plaatsvervangend voorzitter, 
 
 
 
 
 
J. van Urk      B.W.J. Steentjes 
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