Gemeenteraad Coevorden
Besluiten extra Gemeenteraad van 23 maart 2021
(met algemene stemmen, tenzij anders vermeld)
Aanwezig:
De heren F. Booij, H. Mulder, H. Kamps, T. Nijenbanning en J. Tempels (BBC2014)
De dames M. Fissering, B. Sieben en de heren E. Bonkes, A. Oudeboon (VVD)
De dames S. Katerberg en de heren E. Heeling en R. Wilting (CDA)
De heren J. Slomp, G. Mulder en mevrouw N. Jasperse (PvdA)
Mevrouw I. Driehuis en de heer J. Stoker (PAC)
De heer H. Bouwers (PPC)
De heer B. Bouwmeester (burgemeester, voorzitter)
De heer M. Frensel (griffier)
De heren: S. Stegen, J. Huizing en J. Brink (wethouders)
Mevrouw B. de Vries (secretaris)
Mevrouw J. Kleinsma, commissaris van de Koning
Mevrouw R. Ossel, kabinetschef
Afwezig:
De heren E. Holties, J. Hooge, T. Soppe, en mevrouw J. Steur (BBC2014)
Mevrouw L. Klein Gunnewiek (CDA)
De heer M. Blanken (PvdA)
De heer L. Hoedemaker (D66)



Opening
De voorzitter opent de vergadering om 19.00 uur.
Hij heet de commissaris van de Koning, mevrouw J. Kleinsma en haar kabinetschef,
mevrouw R. Ossel van harte welkom in deze extra raadsvergadering die in het teken
staat van het vaststellen van de profielschets voor de nieuwe burgemeester van de
gemeente Coevorden.



Vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.



Vaststelling profielschets nieuwe burgemeester van de gemeente Coevorden
De voorzitter van de vertrouwenscommissie, mevrouw Fissering, geeft een korte
toelichting op de totstandkoming van de profielschets.
Vervolgens geeft de commissaris van de Koning, mevrouw Kleinsma, vanuit haar
positie een toelichting op de benoemingsprocedure van een nieuwe burgemeester.
Aansluitend stelt zij vragen aan de raad over de profielschets om daarmee meer
context te krijgen bij de profielschets.
Na de beantwoording van de vragen vindt de besluitvorming over de profielschets
plaats.
De raad besluit:
De profielschets nieuwe burgemeester gemeente Coevorden conform vast te stellen.
Hierna wordt door mevrouw Fissering een exemplaar van de profielschets aan
mevrouw Kleinsma overhandigd.



Sluiting
De voorzitter sluit om 20.00 uur de vergadering.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van 13 april 2021

, voorzitter.

, griffier.

