Instellingsbesluit Wethoudersadviescommissie
Het bestuur van D66 Rotterdam, bijeen op 6 februari 2019,
•

Besluit het profiel van de wethouder vast te stellen zoals bijgevoegd, conform bijlage a.

•

Besluit tot het instellen van een Wethoudersadviescommissie (WAC), zoals bedoeld in artikel 6.14 van het Huishoudelijk Reglement.

Taak
De WAC heeft tot taak om voor de Raadsfractie een niet-bindend advies op te stellen over de mate
van geschiktheid van de wethouderskandidaten, naar aanleiding van de tussentijdse invulling van
de functie van wethouder, op basis van het bijgevoegde persoonsprofiel.
De WAC heeft tot taak om zich hierbij specifiek te laten leiden door de geschiktheid van de
kandidaat voor de vrijgevallen D66-portefeuille binnen het college; die van wethouder Financiën,
Organisatie, Haven en Grote Projecten.
Werkwijze
Het advies voor de wethouders wordt als volgt opgesteld:
a.

Kandidaten kunnen per mail (wac@d66rotterdam.nl) hun interesse melden tot en met woensdag 13 februari 2019 23:59 uur, door middel van het insturen van een motivatiebrief met CV.

b.

In overleg met de kandidaat kan de WAC aanvullende informatie verzamelen.

c.

De WAC zal haar advies als volgt vormgeven: de WAC zal kandidaten aan de fractie voordragen, gesorteerd op volgorde van geschiktheid. Het advies wordt alleen aan de fractie voorgelegd van de personen die daarvoor hun (expliciete) toestemming hebben gegeven.

d.

De WAC zal op korte termijn gesprekken met de kandidaatwethouders voeren en de fractie zo
spoedig mogelijk van advies voorzien.

Samenstelling
De
1.
2.
3.

WAC zal bestaan uit ten minste vier personen, onder wie in ieder geval:
De fractievoorzitter D66 Rotterdam plus een persoon uit de huidige fractie;
Een extern persoon met ruime politiek-bestuurlijke ervaring;
De afdelingsvoorzitter D66 Rotterdam;

Leden van de WAC kunnen zelf geen kandidaat zijn voor de functie waar zij advies over
uitbrengen.
De WAC is gehouden aan strikte geheimhouding ten aanzien van de personen waarmee is gesproken en de inhoud van die gesprekken, net als eenieder die (daartoe genodigd) kennisneemt van
de adviezen van de WAC.
Het bestuur is gemandateerd om de leden van de WAC aan te stellen.

