*18UIT09573*

datum
uw kenmerk
uw brief van
ons kenmerk
bijlage
onderwerp

:
:
:
:
:
:

28 maart 2018

behandeld door
afdeling
telefoon
IBAN

:
:
:
:

Jelle van der Wiel
Griffie
14 040
NL08BNGH 0285 0087 14

18UIT09573
Wie wordt de nieuwe burgemeester van Veldhoven?

Beste burger van Veldhoven,
Veldhoven gaat op zoek naar een nieuwe burgemeester. Aan het einde van dit jaar zal
deze nieuwe burgemeester het stokje overnemen van burgemeester Letty Demmers van der Geest.
De gemeenteraad vindt het belangrijk dat inwoners van Veldhoven meedenken over
het profiel waaraan de nieuwe burgemeester van Veldhoven moet voldoen. Denkt u
ook mee?
Wat zijn bijvoorbeeld de drie belangrijkste eigenschappen die de nieuwe burgemeester
in uw ogen moet hebben? Of welke ervaring mag niet ontbreken?
Online
Vanaf vrijdag 30 maart kan iedereen via een korte vragenlijst op
www.veldhoven.nl/nieuweburgemeester aangeven wat hij of zij belangrijk vindt bij de
nieuwe burgemeester. Online reageren kan tot 6 april 2018.
Inloopavond
Ook wordt er een inloopavond georganiseerd op donderdag 5 april – vanaf 19.00 uur
tot 21.00 uur – in de raadzaal van het gemeentehuis (Meiveld 1 te Veldhoven). Daar
kunt u mondeling aangeven welke eigenschappen en vaardigheden u voor de nieuwe
burgemeester belangrijk acht.
Proces
De inbreng van alle Veldhovenaren wordt door de gemeenteraad meegenomen in de
profielschets. De profielschets vormt het uitgangspunt voor de selectie van
burgemeesterskandidaten.
Op 8 mei 2018 wordt de profielschets in een openbare raadsvergadering met de
Commissaris van de Koning besproken en vastgesteld. Vervolgens wordt de
openstelling van de burgemeestersvacature gepubliceerd in de Staatscourant en start
de selectieprocedure. Het proces eindigt met de installatie van een nieuwe
burgemeester aan het einde van het jaar.
Ik dank u bij voorbaat voor uw inbreng.
Met hartelijke groet,
Namens de raad van de gemeente Veldhoven,

A.M. Demmers - van der Geest
Burgemeester van Veldhoven

