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Afdeling:   Griffie  Leiderdorp, 9-06-2011 

Onderwerp:  profielschets nieuwe 

burgemeester 

 Aan de raad.  

 

 

 

 

Beslispunten 
1. Vaststellen profielschets burgemeester 

 

 

 

1 Inleiding 
1.a In het kort 

Op 3 februari 2011 heeft de heer M. Zonnevylle schriftelijk ontslag aangevraagd uit 

zijn functie als burgemeester van Leiderdorp. Bij Koninklijk Besluit van 21 maart 

2011 is dit verslag eervol verleend. Dat betekent dat er per 1 december 2011 een 

vacature ontstaat voor de functie van burgemeester van Leiderdorp. 

 

1.b Voorgeschiedenis 
   De fractievoorzitters van de zes in de raad deelnemende partijen hebben zich in een  

aantal bijeenkomsten beraden over de ontstane situatie en de te volgen stappen. In 

een gesprek met de Commissaris van de Koningin, de heer J. Franssen, werd 

duidelijk dat Leiderdorp in aanmerking komt voor een Kroonbenoemde 

burgemeester. Hierna is de benoemingsprocedure in overleg met de Provincie 

opgestart.  De fractievoorzitters hebben in overleg met hun fracties een concept-

profielschets opgesteld, aan de hand van de Handreiking benoemingsproces 

burgemeester van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Op 

29 juni bespreekt de raad deze profielschets met de Commissaris van de Koningin. 

 

 

2 Beoogd effect 
Waarborgen van de bestuurlijke continuïteit in Leiderdorp. 
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3 Communicatie en participatie 
Na vaststelling van de profielschets raadpleegt de raad via het burgerpanel en via 

enquêteformulieren bij de balie van het gemeentehuis de bevolking om te vragen waar bij de 

sollicitatiegesprekken de accenten moeten worden gelegd.  

 

4 Evaluatie 
Na afloop van de procedure zal de raad de gevolgde gang van zaken evalueren en hiervan 

verslag doen aan de Provincie, zodat ook andere gemeenten hiermee hun voordeel 

kunnen doen. 

 

 

De fractievoorzitters van VVD, BBL, D66, CDA, GroenLinks en PvdA 
 
 
 
Bijlagen: concept-profielschets 
                Ontslagaanvraag 
                Koninklijk Besluit 
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