Verslag bijzondere raadsvergadering dinsdag 16 februari 2021
Hotel Seeduyn
Aanvang 20:30 uur
voorzitter:
Mevrouw C. Schokker - Strampel

burgemeester

Aanwezig de leden:
Mevrouw N. Hopman
De heer J.R. Witting
De heer M. Figee
De heer W.J.C. Joosse
Mevrouw H. de Lang – Rodenhuis
De heer G. Pelgrim
De heer J. Stuivenga
De heer J.D. Tammes
De heer H.C. Veerdig

NLV (voorzitter vertrouwenscommissie)
NLV
NLV
NLV
GroenWit
GroenWit
ABV
ABV
Lijst Fier

Raadsgriffier:
M.G. Brinksma-Brandenburg

griffier

Op uitnodiging aanwezig:
De heer P.D. Visser
De heer A. Idema

wethouder
gemeentesecretaris

1.

Opening en vaststellen agenda
De voorzitter heet een ieder van harte welkom in deze bijzondere raadsvergadering,
waarin de gemeenteraad de aanbeveling van de benoeming van de burgemeester van
Vlieland openbaar maakt. De gemeenteraad heeft vanavond in een besloten vergadering
een besluit genomen over de aanbeveling, vervolgens zijn de kandidaten ingelicht en
kunnen we nu overgaan tot het openbaar maken van de voorkeurskandidaat.
Vaststellen agenda: heeft iemand nog opmerkingen over de agenda? Zo niet, dan
stellen we de agenda vast.

2.

Verantwoording gevolgde proces door de voorzitter van de vertrouwenscommissie
De voorzitter geeft het woord aan mevrouw N. Hopman, voorzitter van de
vertrouwenscommissie.
Mw. N. Hopman:
In de raadsvergadering van 7 september 2020 heeft mevrouw Schokker meegedeeld dat
zij de Commissaris van de Koning heeft gevraagd om ontheffing uit het ambt van
burgemeester.
Om tot de aanbeveling van een nieuw te benoemen burgemeester te komen is er een
vertrouwenscommissie samengesteld.
De vertrouwenscommissie bestaat uit 4 leden, van iedere fractie 1 afgevaardigde.
Daarnaast een secretaris een plaatsvervangend secretaris een 1 wethouder, allen tevens
adviseur.
De vertrouwenscommissie krijgt de opdracht om het gehele proces vanaf het
samenstellen van de profielschets tot de aanbeveling van een nieuwe burgemeester uit te
voeren.
Om dit hele proces te ondersteunen heeft de vertrouwenscommissie de expertise
ingeroepen van het Bureau Roel Jasper, die ons begeleid heeft bij het maken van de
profielschets en training heeft gegeven voor de te voeren sollicitatiegesprekken.
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Na het openstellen van de vacature zijn er 27 mensen die solliciteren, waarvan 14
vrouwen en 13 mannen.
Uit deze brieven is door de vertrouwenscommissie in samenspraak met de Commissaris
van de Koning een selectie gemaakt, die worden uitgenodigd voor een gesprek.
Deze gesprekken worden gevoerd op de wijze zoals aanbevolen is door de Roel Jasper,
zodat alle door ons aangegeven/verlangde competenties uit de profielschets goed
getoetst worden.
In de tweede ronde wordt middels een casus door ons wederom getoetst op door ons
belangrijk gevonden vaardigheden als in de profielschets aangegeven, waarbij we
uiteraard wat dieper zijn ingegaan op de materie en de persoon zelf.
Op deze manier heeft de commissie zich een goed beeld kunnen vormen van de
kandidaten en is tot een aanbeveling gekomen.
3.

Openbaarmaking aanbeveling voor de benoeming van de burgemeester van
Vlieland
Voor het openbaar maken van de aanbeveling geeft de voorzitter het woord opnieuw aan
mevrouw Hopman.
Mw. N. Hopman:
De gemeenteraad heeft vanavond in een besloten raadsvergadering kennis genomen van
de bevindingen van de vertrouwenscommissie en heeft een besluit genomen over de
aanbeveling.
Hierbij mag ik u bekendmaken dat de gemeenteraad wil aanbevelen als burgemeester
van Vlieland bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties:
de heer M. Schrier.
De heer Schrier is 48 jaar en woont in Drachtstercompagnie met zijn vrouw en drie
kinderen.
Momenteel is de heer Schrier statenlid en fractievoorzitter namens de SP in Provinciale
Staten van Friesland en tevens raadslid en fractievoorzitter in de gemeenteraad van
Smallingerland. Van 2015-2019 was de heer Schrier gedeputeerde in de Provincie
Friesland.
De vertrouwenscommissie ziet in de heer Schrier een rustige, stabiele persoonlijkheid met
een goed inlevingsvermogen, een bruggenbouwer en verbinder. Iemand die goed bij de
Vlielander bevolking past.
Voorzitter: Dank u wel mevrouw Hopman. Dan wil ik vanaf deze plaats de heer Michiel
Schrier van harte feliciteren met deze aanbeveling en de gemeenteraad met dit besluit.

4.

Sluiting
Daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze vergadering. De vergadering is
gesloten.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 22 maart 2021
de griffier,

de voorzitter,

M.G. Brinksma-Brandenburg

C. Schokker-Strampel
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