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burgemeester op.
De gemeenteraad stelt uit zijn midden een
vertrouwenscommissie in.
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SOLLICITANTEN

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks
relaties (BZK) stelt de vacature open op advies van
de commissaris van de Koning.
gestuurd aan de commissaris van de Koning.

commissaris van de Koning in een vergadering van
de gemeenteraad.

De commissaris van de Koning vraagt justitiële
antecedenten op van de sollicitanten en selecteert
kandidaten die in zijn of haar ogen benoembaar zijn.
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De commissaris van de Koning overlegt met de
vertrouwenscommissie van de gemeente over zijn of
haar selectie en stelt daarna de uiteindelijke selectie
vast.
De vertrouwenscommissie voert sollicitatiegesprekken
met alle geselecteerde kandidaten.

De vertrouwenscommissie brengt daarna advies uit
aan de gemeenteraad. Daarbij noemt de vertrouwens
commissie welke 2 kandidaten voor benoeming in
aanmerking komen. De gemeenteraad bespreekt
het advies van de vertrouwenscommissie.
De gemeenteraad stelt de aanbeveling vast met daarop
de namen van de 2 beste kandidaten. De kandidaat
die bovenaan staat moet volgens de gemeenteraad
de nieuwe burgemeester worden.
De aanbeveling wordt gestuurd aan de commissaris
van de Koning.
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De aanbeveling wordt met het advies van de
commissaris van de Koning naar de minister van BZK
gestuurd.
De minister van BZK laat de als eerste aanbevolen
kandidaat screenen. Dat betekent dat er naslag wordt
De minister van
BZK spreekt met de kandidaat en draagt de kandidaat
daarna voor benoeming voor aan de Koning. De Koning
benoemt de burgemeester bij Koninklijk Besluit.
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KANDIDAAT
Bij benoemingen voor gemeenten met 50.000 inwoners
of meer en bij hoofdsteden van provincies wordt de
voordracht van de minister van BZK eerst besproken in
de ministerraad.
Benoeming vindt plaats bij Koninklijk besluit en wordt
bekend gemaakt met een persbericht. De doorlooptijd
van de procedure is 8 maanden.
De commissaris van de Koning beëdigt de burgemeester
in de gemeente.

Deze infographic is een versimpelde weergave van het proces om het zo overzichtelijk mogelijk te maken.
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

deze infographic is ontleend aan www.politiekeambtsdragers.nl

