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Onderwerp:
Verordening op de vertrouwenscommissie 2020

Beslispunten
1.
2.

3.
4.

De Verordening op de vertrouwenscommissie 2020 vaststellen
De volgende raadsleden te benoemen als lid van de vertrouwenscommissie:
1. Merel Tieland
2. Rien Bor
3. Laura Kaper
4. Bart Rozemeijer
5. Jan Willem Kamerman
6. Melissa van der Lingen
7. Monique Heger
8. Jan Dijkstra
9. Moomin Ait-Imchi
De gemeentesecretaris te benoemen als plaatsvervangend secretaris van de
vertrouwenscommissie
Wethouder Peter de Haan te benoemen als adviseur van de vertrouwenscommissie

1.

Samenvatting
De procedure voor het werven van een nieuwe burgemeester is voor een groot deel
voorgeschreven. De voorbereiding van de voordracht waarover de gemeenteraad een besluit
neemt is in handen van een vertrouwenscommissie van raadsleden. De leden van de
vertrouwenscommissie worden met dit voorstel benoemd en de verordening die regelt hoe de
commissie haar werk doet wordt met dit voorstel vastgesteld.

2.

Aanleiding
Burgemeester Van Rumund heeft aangekondigd per 1 juni 2021 met vervroegd pensioen te
willen gaan. Daarom is het noodzakelijk een vertrouwenscommissie in het leven te roepen en
regels voor deze commissie vast te stellen.

3.

Doelstelling en gewenst resultaat
De doelstelling is uiteindelijk de benoeming van een nieuwe burgemeester.

4.

Mogelijke oplossingen
1. Er wordt een vertrouwenscommissie samengesteld. Deze kan ook een andere samenstelling
hebben, zolang het maar gaat om leden van de gemeenteraad
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2. Er worden regels opgesteld over onder meer de wijze van vergaderen. Vergaderingen
worden achter gesloten deuren gehouden en op alle stukken van/voor de commissie rust
geheimhouding.
3. Er kunnen adviseurs aan de vertrouwenscommissie worden toegevoegd.
5.

Voorkeursoplossing en argumentatie
1. De samenstelling is tussen alle fracties onderling afgestemd in het Presidium.
2. Volgens de Gemeentewet, art 61c geldt de geheimhouding voor de leden van de
vertrouwenscommissie, haar adviseurs en de secretaris. Er is dus geen keuze om hiervan af
te wijken.
3. Wethouder De Haan en de gemeentesecretaris worden toegevoegd aan de commissie.
De commissie heeft zich gebogen over de rol van de adviseurs. Daarover is afgesproken:
• de gemeentesecretaris wordt op dezelfde wijze betrokken als de wethouder (tenzij hij
de griffier moet vervangen als secretaris van de commissie)
• er komen geen nadere regels in de verordening
• de volgende regels gelden voor beide adviseurs:
In de fase van de profielschets:
Input geven bij het opstellen van de profielschets, met name voor wat betreft de
rol van de burgemeester als voorzitter van het college (wethouder) en over rol
van de burgemeester richting de organisatie (secretaris)
In de fase van de sollicitatieronde:
Helpen met het opstellen van vragen tijdens de sollicitatiegesprekken (dus
tijdens de training)
Deelname aan de gesprekken
Advies geven over de rol als voorzitter van het college (wethouder) en over de
rol van de burgemeester richting de organisatie (secretaris) na de eerste en
tweede ronde gesprekken voordat de vertrouwenscommissie zich terugtrekt
voor beraadslaging.
Daarmee nemen de adviseurs niet deel aan:
De brievenselectie (bijeenkomst van de vertrouwenscommissie bij de CvdK)
De beraadslagingen na de eerste en tweede ronde gesprekken en na het
eventuele assessment.

6.

Draagvlak en advies
Dit voorstel is vooraf besproken tijdens een vergadering van het Presidium en kan daarom op
draagvlak rekenen in de raad.

7.

Financiën
Voor de burgemeestersprocedure wordt in de kadernota een incidenteel bedrag van 25.000,-meegenomen

8.

Uitvoering/Communicatie
Vanwege de geheimhouding zal er pas de mogelijkheid zijn om te communiceren op het
moment dat de gemeenteraad achter gesloten deuren heeft besloten over de voordracht van de
nieuwe burgemeester.

9.

Bijlagen en voorafgaande relevante besluitvorming
De vertrouwenscommissie in oprichting is al aan de slag gegaan met het opstellen van een
profielschets voor de nieuwe burgemeester. Deze profielschets wordt als separaat voorstel aan
u voorgelegd.

10. Rol van de raad
Wetgevend
11. Fatale behandeltermijn
Om ervoor te zorgen dat we rond 1 juni 2021 een nieuwe burgemeester kunnen installeren is
het van belang om de vertrouwenscommissie nu in te stellen.
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12. Bezwaar, beroep, zienswijzen
nvt

Vertrouwenscommissie i.o.,
de secretaris,

de voorzitter,

Ellen Speet

Rien Bor
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