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Geachte Raadsleden,
Zoals bekend eindigt op 8 juli 2022 de ambtstermijn van de heer O.E.T. van Dijk als burgemeester
van uw gemeente. In verband hiermee zal zijn herbenoeming in overweging moeten worden
genomen.
Overeenkomstig de procedureregels heb ik onlangs een gesprek gehad met de burgemeester over
zijn herbenoeming. De volgende stap is aan de gemeenteraad. Ik verzoek u nu over te gaan tot
instelling van een herbenoemingscommissie die de aanbeveling voorbereidt.
Voor het verdere verloop van de procedure verwijs ik graag naar de handreiking burgemeesters d.d.
december 2020 en de circulaire benoeming, klankbordgesprekken en herbenoeming burgemeester
d.d. 29 september 2017, beiden te downloaden via wwww.PolitiekeAmbtsdragers.nl.
Als commissaris van de Koning zie ik wettelijk toe op een ordelijk verloop van de procedure tot
herbenoeming. Mede vanwege deze verantwoordelijkheid zijn zowel ik als mijn Kabinet gedurende
het gehele proces beschikbaar voor signalen en vragen vanuit de vertrouwenscommissie.
Voor de vaststelling van de aanbeveling ontvang ik graag (een delegatie van) de
vertrouwenscommissie. Ik stel voor dat mijn Kabinet, op korte termijn, telefonisch contact
opneemt met uw raadsgriffier om te overleggen op welke wijze en wanneer dit overleg het beste zou
kunnen worden gehouden. Voor de goede orde deel ik u mee dat dit overleg plaatsvindt met
gesloten deuren.
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Een afschrift van deze brief wordt gezonden naar burgemeester Van Dijk. Mochten er nog vragen
zijn over deze procedure dan kunt u contact opnemen met chef Kabinet Katinka Oldenburger-Top,
telefoonnummer 026 359 90 76 of met de beleidsmedewerker burgemeesterszaken
Marieke de Lange, telefoonnummer 026 359 86 46.
Met vriendeliike groet.

John Berends
Commissaris van de Koning in de provincie Gelderland

I.a.a.: de heer O.E.T. van Dijk
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