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De benoemingsprocedure voor een nieuwe commissaris van de 
Koningin in de provincie Noord-Holland is nagenoeg afgerond en 
inmiddels is bekend dat de heer J.W. Remkes op 1 juli a.s. zal 
aantreden. Er is een introductieprogramma voor de nieuwe commissaris 
opgesteld en in dit programma is onder meer een serie ambtsbezoeken 
opgenomen. 
 
Ten behoeve van die introductie is inmiddels contact met u opgenomen 
over het ambtsbezoek dat de cvdK op 2 september a.s. aan uw 
gemeente zal brengen.  
 
Het afleggen van ambtsbezoeken vloeit voort uit de ambtsinstructie van 
de cvdK en is dientengevolge een rijkstaak. Omdat deze eerste 
ambtsbezoeken nadrukkelijk in het teken van een introductie en een 
eerste kennismaking staan, hebben deze ambtsbezoeken een iets ander 
karakter dan gewoonlijk. Dit komt onder meer tot uiting door de 
toevoeging van een bijzonder onderdeel voorafgaand aan het bezoek, 
een eerste kennismaking met kring van burgemeesters van uw regio. 
Graag wil ik u dan ook vragen uw ambtgenoten uit uw 
burgemeesterskring voor deze eerste kennismaking uit te nodigen.  
 
Benevens deze bijzondere toevoeging, is de verdere invulling van het 
ambtsbezoek – zoals u weet – gericht op de kennismaking met uw 
gemeente, om een zo goed en volledig mogelijk beeld van (het 
functioneren van) uw gemeente te bieden. De dialoog met het college 
en de raad, blijft daarmee een belangrijk, inhoudelijk onderdeel. 
 
Daarnaast is het wenselijk om juist ook een beeld van de gemeente te 
scheppen doordat de cvdK de “informele” dialoog met de inwoners en 
vertegenwoordigers van uw gemeente aan kan gaan. De relatie tussen 
burger en bestuur is wat dat betreft een tijdloos gespreksonderwerp. 
Daarnaast is het thema “integriteit” ook een onderwerp waarvan de heer 
Remkes heeft aangegeven het van groot belang te vinden. 
  
De precieze invulling van het programma laat ik graag sturen door uw 
wensen en creativiteit. De ervaring leert in elk geval dat onderstaand 
programma daartoe ruimvoldoende mogelijkheden biedt: 

10.30-11.00 kennismaking met de regionale kring van burgemeesters 
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11.00-12.30 plenaire discussie over een of enkele regionale projecten, 
perikelen en/of ontwikkelingen 

12.30-13.30 kennismaking met het college van B&W tijdens de lunch 

13.30-15.30 kennismaking met de gemeente door bezoek aan 
gemeentelijke projecten, objecten en/of ‘paradepaardjes’ 

15.30-16.30 ontmoeting en inhoudelijke dialoog met de 
gemeenteraad 

16.30-18.00 thematische ontmoeting met inwoners en/of 
vertegenwoordigers uit de gemeente 

 
De suggesties in deze brief over de invulling en opbouw van het bezoek 
laten naar ik hoop voldoende ruimte voor u om de eerste kennismaking 
van de heer Remkes met uw gemeente een interessante, inspirerende 
en aangename ontmoeting te maken. De heer Remkes wordt in ieder 
geval vergezeld door mijzelf of mijn plaatsvervanger en door een 
communicatieadviseur. 
 
Met betrekking tot de ambtelijke voorbereiding, bijvoorbeeld de 
suggesties over een andere of aanvullende invulling en opbouw van het 
ambtsbezoek, kunt u contact opnemen met de heer F.R. de Haan via 
023-514 35 26 of de heer S. Köycü via 023-514 34 69. Mag ik u hierbij 
vragen om er voor te laten zorgen dat het definitieve programma en de 
onderwerpen die u aan de orde wilt stellen uiterlijk 12 augustus 2010 
bij de heer De Haan aangeleverd kunnen worden.  
 
Verder is gebruikelijk dat de provinciale vlag tijdens het bezoek 
uithangt. Ik draag er zorg voor dat de provinciale vlag (2 x 3 meter) ca. 
2 dagen van tevoren bij u aanwezig is. Ik verzoek u de vlag na het 
ambtsbezoek te retourneren aan de provincie. 
 
Ten slotte, wens ik u veel succes met de voorbereidingen en bedank ik 
u alvast voor uw inspanningen voor een uitdagend programma.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
de chef van het Kabinet 
dhr. drs. R.A.P. Wortelboer 
 
 
 
 
 
Bijlage: Lijst regiogemeenten. 


