
Planning procedure benoeming CDK op hoofdlijnen, 20/3 versie 1.5 
 

Weeknummer Stap in proces Toelichting status 
week 2 Instellen Voorbereidingscommissie  

 
 gereed 

week 2-11: bijeenkomsten 
Voorbereidingscommissie  (oude staten) 
 

Einddoel voorbereidingscommissie: 
- Het opleveren van een concept verordening op de vertrouwenscommissie (ter 
vaststelling door de nieuw benoemde Provinciale Staten)  
- Het helpen vormgeven van een inwonersconsultatie over de wensen van inwoners 
voor een nieuwe commissaris van de Koning  
- Een overdracht aan de nieuw benoemde Provinciale Staten voor elementen die 
wat betreft de voorbereidingscommissie in de profielschets dienen te worden 
opgenomen, inclusief de uitkomsten van de inwonersconsultatie.  

vastgesteld 

18/01 VC 1 
Doel bijeenkomst: 
orde van de commissie, planning en doelen van de voorbereidingscommissie 

gereed 

01/02 VC 2 
Doel bijeenkomst: keuze bureau voor inwonersconsultatie en begeleiding latere 
vertrouwenscommissie, klikgesprek bureau(s) 

gereed 

08/02 VC 3  
Doel bijeenkomst: keuzes rondom inwonersconsultatie 

gereed 

15/02 Subgroep ambtelijk inwonersconsultatie,  digitaal 
Doel: organiseren inwonersconsultatie 
Sietze van Hemmen 
Saskia Borgers 
Patriek Hofstra 
Communicatie 

gereed 

17/02 Subgroep uit VC , digitaal  
Doel: voorleggen vragen inwonersconsultatie 
Ellentrees Muller 
Saskia Borgers 
Corina Straatsma 
Chris Jansen 
Hans Tijl 
Amanda Kost 

gereed 

20/02 Subgroep uit VC , digitaal 
Doel: bespreken eerste ruwe schetsen concept profiel 
Ellentrees Muller 
Saskia Borgers 
Corina Straatsma 
Chris Jansen 

gereed 



Hans Tijl 
Amanda Kost 

24/02 VC 4  
Extra bijeenkomst voltallige VC-->  vrijdag 24/02 16:30-18:00 
Doel bijeenkomst:  
1e ruwe schets profiel bespreken 
Vragen doornemen voor de ‘omgevingsgesprekken’ met o.m. de burgemeesters 
 

gereed 

22/03 VC 5 --> 22/03 
Doel bijeenkomst: bijpraten nieuwe deelnemers,  
bespreken verzamelde uitkomsten t.b.v. profielschets en verordening, overdracht 
opmaken t.b.v. vertrouwenscommissie nieuw benoemde Staten;  

 

Week 11-13 Inwonerconsultatie  
Vanaf 15 maart tot 2 april 

  

Week 13-14 Omgevingsgesprekken 
Vanaf 29 maart en 3 april 
 
Gesprekken over veiligheid, 
ondermijning en de samenwerking met 
gemeenten (met burgemeesters , 
dijkgraaf en vertegenwoordigers van de 
veiligheidsdriehoek)  over de vraag wat 
de rol is van de CDK in hun kring en wat 
zij belangrijk vinden 

Gesprek 1 woe 29 maart 10:00-11:00 Stadhuis Almere, Collegekamer  
(melden bij de Bestuursbalie van het stadhuis; de ingang daarvan is gesitueerd aan 
de zijkant van het stadhuis) 
Gesprek met de veiligheidsdriehoek  over de vraag wat de rol is van de CDK en wat 
hierbij belangrijk is. 
Ellentrees Muller 
Sylvia Kers 
onbekende kandidaat  
Hein van der Loo, burgemeester van Almere , voorzitter Veiligheidsregio   
John van der Zwan, directeur Veiligheidsregio  
Ben Nassir Bouayad, sectorhoofd Politie Flevoland 
 
Gesprek 2 woe 29 maart 10.00-11:00 Dronten, Collegekamer 
Gesprek over ondermijning  
Johan van Slooten   
Kees Kok  
Onbekende kandidaat  
Burgemeester Gebben 
Ad van Breukelen (RIEC) 
Ronald de Kruijk (officier van justitie) ONLINE 
 
Gesprek 3, woe 29 maart, 14:00-15:00, Almere  
Gesprek met BGM’s over gemeente 
Chris Jansen 
Johan van Slooten 
Marc van Rooij 
Roger de Groot, burgemeester van Noordoostpolder,  

 



Gerrit Jan Gorter , burgemeester van Zeewolde,  
Cees van den Bos, burgemeester van Urk  
Ineke Bakker, (waarnemend) burgemeester van Lelystad  
 
Gesprek 4, ma 3 april, 16:00-17:00, Provinciehuis, Kamer Urk 
Deelnemers uit VC:  
- (Is nog niet bepaald omdat het een ‘extra’ omgevingsgesprek is.) 
- Hetty Klavers, Dijkgraaf,  

week 14-16 bijeenkomen met 
Vertrouwenscommissie  in oprichting 
(nieuwe staten) 
 
week 14/15/16:  
a)bijeenkomsten voor opstellen 
verordening en profielschets: 4 april, 5 
april, 11 april en 12 april (reserve) 
 

Subgroep uit VC digitaal  
04/04 10:00-11:30 
Doel: bespreken 2e versie concept profiel  
Ellentrees Muller 
Saskia Borgers 
Corina Straatsma 
Chris Jansen 
Hans Tijl 
Amanda Kost 

 
 

VC i.o. 1 
Agenda 4 april (voorheen 3 april)  van 18:00-20:00 met Roel & Jasper  
a)overdrachtsbijeenkomst van voorbereidingscommissie naar VC io  
b)uitkomsten inwonersconsultatie 
c)concept profiel bespreken en voorlopig vastleggen  
d)ter consultatie naar GS  
VC i.o. 2 
Agenda 5 april 13:00 – 15:00 :  
Verwerken uitkomsten ‘gesprekstafels’  
Eerste concept verordening delen/ discussiepunten voorleggen 
VC i.o. 3 
Agenda 11 april 18:00-20:00:  
a) aanpassen profiel n.a.v. input GS en gesprekstafels  
b) profielschets en verordening gereed maken voor verzending naar PS 
 
VC i.o. 4 
Agenda 12 april: reserve van 13:00-15:00 
 

week 17 
19/04 (16:00-
18:00) 

 PS profielschets-vergadering    19/04 16:00-18:00 
Profielschetsvergadering : instellen Vertrouwenscommissie /vaststellen 
profielschets/ vaststellen verordening 

 

week 18-20 vacature open (3 weken) BZK stelt vacature open (LET OP: binnen 4 maanden aanbeveling van PS naar 
minister) 

 

week 19/20/21 training VC over selectiegesprekken 
door extern bureau 

Reserveren in agenda’s :  



23 mei (vanaf 12 uur)  Start 10:00 met ‘selecteren zonder vooroordelen’ (tot 12:00). 
Inchecken vanaf 9:00 
24 mei (eindigen om 18:00 uur) 

week 21-22 briefselectie door BZK BZK doet eerste selectie  
week 23-24  
-7 juni 16:00-
18:00 of  14 juni  
16:00-18:00 
(reservedatum) 

gesprek Vertrouwenscommissie met 
Minister van BZK over kandidaten – 
briefselectie VC 

Naar Den Haag met de VC, aansluitend dineren in Den Haag 
Kandidaten bellen en inplannen 

 

week 25-26 eerste en tweede gespreksronde door 
VC met kandidaten 

VC komt bijeen op geheime locatie 
3 dagen reserveren in agenda’s: 
2 dagen voor de eerste selectie 19 en 20 juni  
1 dag voor de tweede selectie    27 juni 
 

 

week 27 
5 juli (19:00) 

PS aanbevelingsvergadering  Aanbeveling kandidaat aan Minister van BZK (BZK heeft minimaal begin september 
een voordracht nodig) 

 

week 28-..: voordracht door Minister van BZK en 
benoeming bij KB (september) 

  

Week 30-36 Zomerreces   
week ...:    bekendmaking KB aan PS (beëdiging 

september/oktober) 
  

Week 42 Herfstreces   
week 44: afscheid en 'installatie' in PS - 31 

oktober en 3 november 
  

    
 
         


