Zaanstad
Instellingsbesluit wethoudercommissie D66 Zaanstad
Met het neerleggen van het wethouderschap door Dick Emmer per 1 september 2017
staat D66 Zaanstad voor de taak om op een nieuwe wethouder voor benoeming voor te
dragen. In onderhavig instellingsbesluit wordt een zorgvuldige en transparante
procedure uiteengezet om tot de voordracht te komen van een kandidaat-wethouder
door middel van een Wethouderscommissie (WHC).
Doel: Het doel van de WHC is om een zorgvuldig (doch niet-bindend) advies aan de
fractie van D66 Zaanstad uit te brengen omtrent één of twee voor te dragen kandidaatwethouders.
1.

De leden van de WHC zijn Henk Beerten (vz), Anton Grandiek en Murat Baylan.

2.

De leden van de WHC zijn zelf geen sollicitant.

3.

De leden van de WHC committeren zich aan geheimhouding over de
sollicitanten, het selectieproces en rapporteren enkel de fractie over de
voordracht.

4.

De commissie opent de kandidaatstellingsperiode voor het wethouderschap op
woensdag 17 mei 2017 en sluit deze op vrijdag 16 juni om 17.00 uur.

5.

De commissie zal vanaf 19 juni tot en met 3 juli de sollicitatiegesprekken voeren.

6.

De commissie streeft er naar om op vrijdag 7 juli een advies uit te brengen;

7.

De commissie ontvangt van de sollicitanten een motivatiebrief en een CV;

8.

Op basis van de ontvangen motivatiebrief en CV selecteert de commissie
sollicitanten voor sollicitatiegesprekken en toetst zowel de documentatie als de
mondelinge toelichting van de sollicitanten aan:
a.

de profielschets voor de nieuwe wethouder , de vereisten van D66
conform de Statuten en het Huishoudelijk Regelement van D66 en de
relevante bepalingen uit de gemeentewet;

b.

het draagvlak van de sollicitant onder de Zaanse fractie, binnen de coalitie
en bij de gemeenteraad;

c.

de affiniteit en ervaring binnen de domeinen: Financiën, Onderwijs, Cultuur,
Duurzaamheid en dierenwelzijn;

d.

de verdere binding van de kandidaat aan de afdeling D66 Zaanstreek en
aan Zaanstad.

9.

De commissie selecteert op basis van de bovenstaande stappen één of twee
sollicitanten en draagt deze gemotiveerd met een niet-bindend advies voor aan
de fractie.

10.

De commissie brengt op de eerstkomende AAV na de voordracht, verslag uit
over het proces en het advies.

