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Bloemendaal zoekt  
een burgemeester
De vacature ontstaat doordat de huidige  
burgemeester heeft aangegeven vanwege  
de pensioengerechtigde leeftijd niet voor  
herbenoeming in aanmerking te willen komen.

In deze profielschets vertellen we meer over het 
karakter, de ambitie en de uitdagingen van onze 
gemeente. Vervolgens beschrijven we het gewenste 
profiel en de bestuursstijl, basiscondities en  
vaardigheden die we van onze burgemeester 
verwachten. Ten slotte treft u informatie aan  
over de voorwaarden en de procedure. Deze 
profielschets is opgesteld door de gemeenteraad.

Aan inwoners, ondernemers en onze maat - 
schappelijke partners hebben we gevraagd  
met ons mee te denken. Hun input is meegenomen 
in de profielschets. Een samenvatting  
van deze consultatie treft u hieronder aan.

Ook aan het college van burgemeester en wethouders 
is gevraagd input te leveren voor het profiel.

1. Inleiding
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SAMENVATTING UITKOMSTEN CONSULTATIE
In totaal hebben 285 respondenten hun mening gegeven en aangegeven wat zij belangrijk vinden. 

 Uit de enquête blijkt dat de respondenten vooral belangrijk vinden dat onze burgemeester zich richt op:
    Aantal keer genoemd:
1  Goed en integer bestuur 203
2  Álle inwoners 97
3  Álle dorpskernen 84
4  Openbare orde, veiligheid en handhaving 69
5  Financieel gezonde gemeente 64
6  Duurzaamheid en natuur 56
7  Klantvriendelijke en dienstverlenende gemeente 47
8  Bestuurlijke vernieuwing 46
9  Initiatieven en signalen vanuit de samenleving 44
10 Regionale samenwerking 34
11  Kwetsbare groepen in de samenleving 24
12  Ondernemers en bedrijfsleven 11
13  Het verenigingsleven 9
14  Relevant netwerk 6

(per vraag konden 3 antwoorden worden gegeven)

 De belangrijkste eigenschappen of competenties van onze burgemeester die de respondenten noemen, zijn:
    Aantal keer genoemd:
1  Betrouwbaar en integer 125
2  Iemand die boven de partijen staat 118
3  Verbindend 93
4  Daadkrachtig en duidelijk 92
5  Zichtbaar aanwezig en benaderbaar 67
6  Strategisch en heeft visie 54
7  Onafhankelijk 49
8  Betrokken en meelevend 46
9  Gezaghebbend 45
10/11  Communicatief 32
10/11  Iemand die opkomt voor onze gemeente 32
12  Iemand die past bij de cultuur van onze gemeente 22
13  Hét boegbeeld van onze gemeente 16
14  Samenwerkend 12
15  Initiatiefrijk 7

(per vraag konden 3 antwoorden worden gegeven)

Ook werd gevraagd de volgende zin af te maken:

‘De beste burgemeester voor de gemeente Bloemendaal…’
Een aantal teksten van de respondenten is als quote opgenomen in deze profielschets. 

1. INLEIDING
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De gemeente
Bloemendaal is een zeer uitgestrekte gemeente  

met bijna 24.000 inwoners - met een lengte van 

ongeveer 14 kilometer van noord naar zuid - en ligt  

ten westen van Haarlem/Heemstede op de binnen-

duinrand. Bloemendaal bestaat uit vijf dorpskernen, 

Bloemendaal, Overveen, Aerdenhout, Bennebroek  

en Vogelenzang, die allen hun eigen karakter  

hebben en willen behouden. 

Los van de dorpskernen is de gemeente dun  

bevolkt omdat een groot deel van de gemeente  

uit ongerepte duinen bestaat. Daarnaast is 

Bloemendaal bekend om haar vele buitenplaatsen  

en landgoederen. Bloemendaal is een aantrekkelijke 

woongemeente, veilig en groen en heeft veel  

te bieden op het gebied van natuur, cultuur en 

recreatie met enerzijds een openluchttheater en  

anderzijds de grootste speeltuin van Europa.

Daarnaast zijn er veel en uitstekende onderwijs-  

en sportvoorzieningen.

Naast de vijf kernen heeft de gemeente ook een  

lange kustlijn waar van alles te beleven is. Bloemendaal 

aan Zee biedt een diversiteit in aanbod van verblijfs-, 

horeca- en recreatiegelegenheden met ieder een 

eigen uitstraling en typering. Voor ieder wat wils!

Bestuur
Bestuurscultuur

In de gemeenteraad van Bloemendaal is het nooit  

saai. De gemeenteraad is al even uitgesproken en rijk 

geschakeerd van samenstelling als de natuur en  

het landschap van de gemeente zelf. In de raad  

zit een aantal partijen die reeds gedurende lange tijd 

goed vertegenwoordigd en invloedrijk zijn. 

Er zijn ook nieuwkomers die hun plek opeisen om hun 

eigen invulling te geven aan het politieke landschap. 

Ieder zoekt en strijdt soms om een eigen positie.  

Dat kan leiden tot stevige discussie in de gemeen-

teraad, onderling en met het dagelijks bestuur.  

Karakter aan de kust, zo noemen wij dat hier. 

2. Profiel van 
de gemeente 
Bloemendaal

 … is iemand die tegen een stootje kan,  
 investeert in de relatie met de  

 samenleving, gemeentelijke organisatie  
 en stakeholders van buiten. 
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Wij hechten belang aan constructieve  

samenwerking door naar elkaar te luisteren met  

ruimte voor elkaars mening. We streven naar goede 

debatten op de inhoud om tot het beste besluit  

te komen. Rolbewustzijn en het bestuurlijk-ambtelijk- 

samenspel behoeven aandacht. 

Gemeenteraad

Onze gemeenteraad telt 19 raadsleden.  

De raad bestaat uit 8 fracties.

De 19 zetels zijn als volgt verdeeld:

VVD  5 zetels

D66  4 zetels

Hart voor Bloemendaal  3 zetels

GroenLinks  3 zetels

PvdA  1 zetel

CDA  1 zetel

Liberaal Bloemendaal  1 zetel

Zelfstandig Bloemendaal  1 zetel

Huidige coalitie en college

De coalitie in Bloemendaal wordt gevormd  

door de fracties van VVD, D66 en PvdA.  

De gezamenlijk ambitie is beschreven in het 

Coalitieakkoord ‘Sterk, sociaal, vooruit’ en  

uitgewerkt in het Collegeprogramma 2022-2026.  

Het college wordt gevormd door de burgemeester  

en drie wethouders.

Tot de portefeuille van de huidige burgemeester 

behoren: Openbare orde en veiligheid  

(inclusief brandweer, politie, boa’s, rampenbestrijding,  

VRK, APV, ondermijning, reddingsbrigade, Veilig  

Thuis en Zorg- en Veiligheidshuis Kennemerland), 

Integriteitsbeleid, Integrale handhaving en  

hand  havingsbeleid (wettelijke kaders),  

Coördinerend portefeuillehouder bestuurlijke  

regionale samenwerking en participatie inwoners,  

Communicatie en bestuurlijke vernieuwing, 

Representatie en externe betrekkingen.

De ambtelijke organisatie
De organisatie van de gemeente Bloemendaal 

(bestaande uit circa 200 medewerkers) is gehuisvest  

in het in 2015 geheel vernieuwde gemeentehuis  

te Overveen en er is een Servicepunt Bennebroek. 

Daarnaast is sprake van een aparte locatie waar  

de medewerkers van de Buitendienst gehuisvest zijn.  

De huisvesting is vormgegeven volgens het zogeheten 

flexconcept. Hoofduitgangspunt voor de organisatie  

is het realiseren van een excellente dienstverlening 

richting inwoners en bestuur, waarbij sprake is  

van een zo beperkt mogelijk aantal hiërarchische  

lagen en het hanteren van korte lijnen. 

De organisatie is vormgegeven in een domeinstructuur 

en opgebouwd uit de onderdelen:

  Fysieke leefomgeving

  Sociaal

  Beheer

  Financiën, Belastingen en Burgerzaken

2. PROFIEL VAN DE GEMEENTE BLOEMENDAAL

 … is een echte burgervader die  
 zichtbaar is in de dorpen en daarnaast  
 op ‘t gemeentehuis een duidelijke koers  

 vaart, goed samenwerkt en weet  
 waar hij naar toe wil. 
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Daarnaast wordt de organisatie ondersteund  

door een tweetal afdelingen op terrein van  

informatievoorziening en bedrijfsvoering.

De diverse organisatieonderdelen worden  

aangestuurd door (domein)managers  

die gezamenlijk met de gemeentesecretaris/ 

algemeen directeur het managementteam vormen.

 

Regionale Samenwerking
De gemeente werkt samen met vele organisaties  

met verschillende juridische vormen.

Er is sprake van (samen met de gemeenten Haarlem, 

Heemstede en Zandvoort) een samenwerking  

in de zogeheten Zuid-Kennemer Agenda.  

Dit is een agenda waarin de opgaven staan 

omschreven die een regionale aanpak vergen  

op het gebied van Landschap, Economie, Wonen, 

Klimaat en Mobiliteit. Een ander samenwerkings-

verband is de Metropoolregio Amsterdam (MRA).  

Hier spelen thema’s die betrekking hebben  

op economie, ruimte en mobiliteit. 

In specifieke gevallen (bijvoorbeeld in het geval  

van de Veiligheidsregio of de inkoop bij het Sociaal 

Domein) zijn de regiogrenzen om juridische dan wel 

pragmatische reden weer net anders vormgegeven. 

Van samenwerking in de vorm van een 

Gemeenschappelijke Regeling (GR) is sprake  

met de gemeente Heemstede op het terrein  

Werk en inkomen, Automatisering en Informatisering  

en op het terrein van Belastingen (deze laatste  

tevens met Zandvoort). Aanvullend wordt in  

het voorjaar van 2023 aan de raden van Bloemendaal  

en Heemstede voorgesteld om ook een  

GR Bedrijfsvoering op te richten om de reeds  

bestaande samenwerking te bestendigen.

Maatschappelijke en bestuurlijke opgaven
Zoals veel gemeenten is ook Bloemendaal continu  

in ontwikkeling. Onze gemeente is rijk bedeeld  

met natuur en strand. Het is een belangrijke reden 

waarom mensen hier graag wonen en graag op 

bezoek komen. In het MRA-gebied is de woonopgave 

groot. Gevolg hiervan is dat de verkeersdrukte 

toeneemt, ook in onze gemeente. Dit is merkbaar in 

onze vijf dorpskernen en vooral op de doorgaande 

wegen naar de duinen en het strand. 

De gemeente heeft te maken met externe  

ontwikkelingen en opgaven op verschillende gebieden.

Denk aan de zorgen over de bereikbaarheid van  

onze dorpskernen, het actief betrekken van inwoners  

bij belangrijke besluiten, goede verhouding en  

samenwerking met onze buurgemeenten, zorg voor 

kwetsbare doelgroepen, het aanbod van (betaalbare) 

woningen, handhaven van de openbare orde en 

veiligheid en het verduurzamen van onze dorpskernen. 

Daarnaast neemt Bloemendaal zijn rol in de vluchte-

lingencrisis. Er zijn opvanglocaties voor Oekraïense 

vluchtelingen en statushouders en er komt opvang  

voor asielzoekers. Bloemendaal wil zijn eigen unieke 

positie en zelfstandigheid in de regio behouden. 

Samenwerking en krachtige inbreng met behoud  

van eigen verantwoordelijkheid is essentieel. 

2. PROFIEL VAN DE GEMEENTE BLOEMENDAAL
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Uitdagingen en ambities

De gemeente Bloemendaal kent een aantal 

maatschappelijke en bestuurlijke opgaven:

  Het zodanig vormgeven van de gemeente, dat 

onderlinge verbondenheid ontstaat, waarbij de 

dorpskernen elk hun eigen identiteit behouden;

  Het behoud van onze hoogkwalitatieve,  

groene woon- en leefomgeving;

  In financieel opzicht behouden en versterken  

van een gezonde en sterke gemeente;

  De inwoners, ondernemers, verenigingen en 

maatschappelijke instellingen betrekken, gericht op 

samenwerking en verbetering van het vertrouwen; 

  De leefbaarheid en het voorzieningenniveau  

in onze gemeente in stand houden  

en waar nodig verbeteren;

  De positie van de gemeente in de regio  

en daarbuiten versterken met behoud  

van de eigen unieke positie en zelfstandigheid.  

De uitdagingen oppakken die liggen  

op het fysieke en sociale domein;

  De urgentie om ambities op het gebied  

van duurzaamheid, klimaatadaptatie  

en biodiversiteit te realiseren; 

  Door effectieve samenwerking in de regio behoud  

en waar mogelijk verbetering van de dienstverlening 

aan de inwoners en een goede bijdrage leveren  

aan de maatschappelijke opgaven;

  De doorontwikkeling naar een toekomstbestendige 

organisatie, waarin kennis en vaardigheden  

gedeeld en behouden worden.

 

2. PROFIEL VAN DE GEMEENTE BLOEMENDAAL

 … is een communicatieve verbinder  
 met gevoel voor humor die zichtbaar  
 is in alle kernen en de rol als voorzitter  

 van de raad op een prettige  
 manier weet in te vullen. 
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Als ónze burgemeester herkent u zich  

in de volgende rollen:

Boegbeeld binnen Bloemendaal
Onze burgemeester wil graag een toegankelijke en 

aansprekende eerste burger zijn, die midden in de 

samenleving staat. U heeft een positieve boodschap 

voor alle inwoners, ondernemers, maatschappelijke 

organisaties en bezoekers van Bloemendaal.  

Van jong tot oud, ongeacht achtergrond en levens-

overtuiging. De burgemeester heeft de wens zichtbaar 

te zijn in onze vijf kernen en rechtstreeks het gesprek  

te kunnen voeren. Dichtbij waar het kan, op gepaste 

afstand waar het nodig is. De burgemeester draagt 

zorg voor een heldere communicatie en informatie-

voorziening. Als burgemeester heeft u een  

voortrekkersrol op het gebied van participatie  

Onze burgemeester staat boven de partijen. 

Boegbeeld buiten Bloemendaal
Elke samenwerkingsvorm vraagt om een eigen  

aanpak. De burgemeester houdt in alle gevallen  

de Bloemendaalse belangen in het oog, de ene  

keer meebewegend, de andere keer vasthoudend. 

In alle situaties is de burgemeester iemand met 

natuurlijk gezag en uitstraling, zacht op de persoon  

en hard op de inhoud, die goed kan samenwerken  

in de regio, zonder de Bloemendaalse belangen uit h 

et oog te verliezen. U bent een stevige onderhandelaar 

met een scherp oog voor de wederzijdse belangen.  

U informeert de raad en de inwoners actief over  

ontwikkelingen in de regionale samenwerking.

Voorzitter van de raad
Als voorzitter bent u onpartijdig. Uw rol is faciliterend.  

U zorgt voor een prettig en ontspannen verloop van  

de vergaderingen waarin u iedereen gelijk behandelt. 

Een debat kan pittig verlopen en u bent in staat 

emoties te kanaliseren. Met flair weet u op het juiste 

moment voor ontspanning te zorgen. U hebt gezag, 

maar u smoort de discussie niet. De burgemeester  

is een liefhebber van democratie. Uw eigen politieke 

voorkeur zult u niet ventileren. 

3. Rollen van  
de burgemeester

 … zorgt voor een stabiele gemeente  
 waarin alle belanghebbende goed  

 en constructief samenwerken  
 en waar iedereen zich thuis voelt  
 ondanks onderlinge verschillen. 
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U ziet toe op een ordentelijk verloop van de  

vergaderingen. Als voorzitter van de raad hanteert  

u de voorschriften met gemak, maar u hoedt  

zich voor het overreglementeren. 

Buiten de vergaderingen blijft u de voorzitter van  

de raad, ook in uw relatie met de pers. Binnen  

de driehoek (burgemeester, gemeentesecretaris en 

griffier) toont u zich dienstbaar aan de raad en heeft  

u respect voor de onafhankelijke positie van de griffier.

Voorzitter van het college
Binnen het college is collegiaal bestuur het 

uitgangspunt. Daarvoor achten wij het van belang  

dat de burgemeester ruimte geeft voor het debat  

in het college en de samenhang in de besluitvorming 

bevordert. De burgemeester overziet in zijn rol als 

voorzitter de bestuurlijke consequenties van verschil-

lende scenario’s en maakt deze bespreekbaar 

teneinde tot een zo goed en gedragen mogelijke 

besluitvorming te komen. Hierbij stimuleert u rolvastheid 

in de bestuurlijke en ambtelijke verhoudingen.

U draagt bij aan het vasthouden van de teamgeest. 

Met betrekking tot vertegenwoordiging van  

de gemeente in regionale overlegorganen maakt  

u afspraken met de wethouders, over de taakverdeling 

binnen het college en ieders rol. De burgemeester 

geeft vorm aan het dagelijks bestuur van de gemeente, 

waar het dragen van gezamenlijke verantwoorde-

lijkheid uitgangspunt is. U bouwt actief aan  

het collegeteam, door bijvoorbeeld teambuilding, 

aanspreken, ruimte bieden voor discussie en  

het streven naar consensus.

Verbindende schakel tussen raad,  
college, griffie en ambtelijke organisatie
De burgemeester van Bloemendaal is een teamspeler, 

die met natuurlijk gezag en deskundigheid betrokkenen 

in beweging krijgt. De burgemeester staat voor een 

kwalitatief sterke organisatie, die zich er voor inzet om 

de bestuurlijke opgaven te halen. 

Met oog op een goede afstemming tussen raad, 

college, griffie en ambtelijke organisatie bevordert  

u de constructieve samenwerking, in de gemeentelijke 

driehoek, waar u samen met gemeentesecretaris  

en griffier zorgt voor een optimaal bestuurlijk proces. 

De burgemeester laveert soepel binnen de  

verschillende onderdelen van de organisatie en  

weet de verschillende rollen goed te onderscheiden. 

Onze burgemeester kan zich goed inleven in verschil-

lende belangen en kan omgaan met weerstand.  

U inspireert en draagt eenheid uit. Bloemendaal zoekt 

een burgemeester met goede antennes voor wat  

er speelt en leeft binnen bestuur en organisatie.

3. ROLLEN VAN DE BURGEMEESTER

 … eerlijk, transparant, een burgervader,  
 geen geheimhouding, openheid  

 van zaken, geen achterkamertjespolitiek,  
 integer, boven de partijen. 
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Portefeuillehouder  
Openbare orde en veiligheid (OOV)
De gemeente wordt als relatief veilig ervaren,  

maar onderwerpen als ondermijning, sociaal 

psychische problematiek, veiligheid rond evenementen 

en diverse vormen van vandalisme en overlast  

vragen steeds meer aandacht. 

Daarnaast treedt u in eventuele crisissituaties (bijvoor-

beeld natuurbranden) daadkrachtig, communicatief  

en empathisch op. U besteedt proactief aandacht  

aan risicovolle evenementen en grote drukte op  

het strand. Ter ondersteuning van uw lokale rol heeft  

u een open en collegiale relatie met de politie,  

het Openbaar Ministerie (OM) en in het bestuur  

van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK).  

De burgemeester vervult binnen de VRK momenteel  

de functie van voorzitter van de Bestuurlijke Commissie 

Openbare Veiligheid (BCOV).

De burgemeester maakt samen met de Politie,  

het OM en de burgemeesters van Heemstede en 

Zandvoort deel uit van de gezamenlijke Driehoek 

Kennemer Kust. Voorts is sprake van deelname  

aan het Regionaal Bestuurlijke Overleg Politie (RBOP) 

van de Regionale Politie Eenheid Noord-Holland. 

Ook de vrijwillige brandweer behoort tot de portefeuille 

van de burgemeester. Momenteel is sprake van 

nieuwbouw van de huisvesting van de kazerne  

voor de vrijwillige brandweer in de kern Bennebroek  

die naar verwachting eind 2023 begin 2024  

opgeleverd wordt. Tot slot valt binnen de portefeuille 

OOV de verantwoordelijkheid voor de  

Vrijwillige Bloemendaalse Reddingsbrigade met  

een reddingspost in Bloemendaal aan Zee.

Portefeuillehouder Integriteit
U bent hoeder van de integriteit.

Onze burgemeester bevordert en bewaakt in onze 

gemeente de integriteit ten aanzien van het bestuurlijk 

handelen. U streeft ernaar integriteitskwesties te 

voorkomen, dan wel in een zo’n vroeg mogelijk stadium 

waar mogelijk informeel te beëindigen. U handelt 

hierbij altijd controleerbaar en transparant.

 

3. ROLLEN VAN DE BURGEMEESTER

 … is een krachtige bestuurder die zich  
 niet in de hoek laat zetten door  

 die eigengereide Bloemendalers.  
 Iemand die verbindt, een leider  

 zonder al te veel ego. 
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Gelet op de bovengeschetste context  

van onze gemeente, herkent u zich als ónze  

burgemeester in de volgende bestuursstijl,  

basiscondities en vaardigheden:

Bestuursstijl
De burgemeester staat pal voor Bloemendaal.

De burgemeester van Bloemendaal is goed 

benaderbaar. U bent zichtbaar in de vijf dorpskernen. 

U bent dienstbaar aan de gemeenschap en u bent  

‘het gezicht’ van de gemeente, maar tegelijkertijd  

toont u gepaste bescheidenheid en terughoudend        -

h eid in uw openbare optredens. 

U komt op voor de positie van de gemeente binnen 

samenwerkingsverbanden en gemeenschappelijke 

regelingen. U bent voor behoud van zelfstandigheid.

U bent standvastig en u doet geen toezeggingen  

om het anderen naar de zin te maken. Onze  

burgemeester straalt gezag uit op een natuurlijke  

wijze zonder autoritair over te komen. U neemt  

uw verantwoordelijkheid wanneer dat nodig is  

en loopt niet weg voor problemen. 

U reageert evenwichtig en rustig, ook onder  

moeilijke omstandigheden en u kunt goed omgaan 

met onverwachte situaties. U denkt in oplossingen.  

Wat op uw schouders rust, eindigt niet op het bord  

van een ander. U dwingt daarmee respect af.

U bent verbaal vaardig en het spreken in het  

openbaar gaat u gemakkelijk af. U komt ontspannen 

over. Onze burgemeester is in staat tot relativeren  

en zelfreflectie. Met gevoel voor humor breekt u het ijs.  

U kunt anderen op hun gemak stellen. 

Onze burgemeester is eerlijk en onpartijdig. U neemt 

geen partijpolitieke standpunten in. U kunt goed 

luisteren en u bent niet alleen in staat ingewikkelde 

kwesties die in de samenleving en het openbaar 

bestuur spelen te doorgronden, maar u weet ook  

een brug te slaan tussen diverse standpunten.

Onze burgemeester zal uiteraard moeten voldoen  

aan vijf basiscondities:

  Integer

  Herkenbaar

  Verbindend

  Stressbestendig

  Onafhankelijk

Vaardigheden
U heeft de volgende vaardigheden als  

burgemeester van de gemeente Bloemendaal:

  Communicatief vaardig

  Relativeringsvermogen

  Zelfreflectie

  Schakelvermogen, flexibiliteit

  Besluitvaardig en daadkrachtig

 

4. Bestuurstijl, 
basiscondities en 
vaardigheden

 … is een integer, respectvol persoon,  
 die boven de partijen staat  
 en staat voor de burgers. 
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De gemeente Bloemendaal zoekt een burgemeester 

met ruime en brede bestuurlijke ervaring. 

Deze ervaring kan ook zijn opgedaan buiten  

het openbaar bestuur, bijvoorbeeld in het bedrijfsleven, 

non-profitorganisaties of de wetenschap. 

De gemeente Bloemendaal zoekt een  

burgemeester die zich minimaal één termijn  

aan onze gemeente verbindt. 

De burgemeester kan, in overleg met de raad,  

nevenfuncties vervullen zolang deze ondersteunend 

zijn aan de invulling van het ambt en de positionering 

van de gemeente ten goede komen. Zij mogen een 

effectieve en autonome uitoefening van het ambt niet 

in de weg staan. Naast de wettelijke taken heeft de 

burgemeester op dit moment een aantal inhoudelijke 

taken in zijn portefeuille. Deze kunnen, in overleg met  

de leden van het college van B&W, worden gewijzigd.

De burgemeester vestigt zich kort na de ambtsaan-

vaarding in de gemeente; in de dorpskern Aerdenhout 

is een ambtswoning beschikbaar.

5. Voorwaarden
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Deze vacature is bekendgemaakt in de Staatscourant. 

Een ontwikkelassessment op één of meerdere  

selectiecriteria van de profielschets  

kan deel uitmaken van de procedure.

Deze profielschets en de daarin beschreven  

criteria vormen zowel een belangrijke basis voor  

de selectie gesprekken als voor de later te houden 

klankbord gesprekken met de burgemeester.

6. Procedure
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