Aan: de gemeenteraad

Vergadering: 25 maart 2019
Agendapunt:

Onderwerp: Vaststellen verordening op de
vertrouwenscommissie

STATUS RAADSVOORSTEL
De raad van de gemeente Beesel besluit:
 Een vertrouwenscommissie voor de voorbereiding van de aanbeveling tot de vervulling
van de vacature van burgemeester in te stellen.
 De volgende personen te benoemen tot lid van de vertrouwenscommissie: dhr. L.A.P.
Cremers, dhr. G.T.M.P. Derks, dhr. R.A.M. Ambaum en dhr. M.A.S. Urru.
 Dhr. B.M.J. Jacobs aan te wijzen als adviseur van de vertrouwenscommissie.
 Mw. E.J.C. Apeldoorn-Feijts aan te wijzen als ambtelijk secretaris en ondersteuner van de
vertrouwenscommissie.
 Mw. E.H.J. Janssen aan te wijzen als ambtelijk ondersteuner van de
vertrouwenscommissie.
 De ‘verordening vertrouwenscommissie benoeming burgemeester 2019’ vast te stellen.
 De heer J.E.F. van Tegelen aan te wijzen als plaatsvervangend voorzitter van de
gemeenteraad.

1. Toelichting
Op 24 mei 2019 legt burgemeester dr. P. Dassen-Housen haar functie als burgemeester van de
gemeente Beesel neer. De selectieprocedure voor het vinden van een nieuwe burgemeester wordt
deels gevoerd door de commissaris van de Koning en deels door een commissie uit de raad, de
vertrouwenscommissie.
De wettelijke grondslag voor installatie van een vertrouwenscommissie is gelegen in art. 61, 82 en 86
van de Gemeentewet:
 Conform art. 61 lid 3 Gemeentewet dient de raad bij aanvang van de benoemingsprocedure
voor een nieuwe burgemeester uit zijn midden een vertrouwenscommissie in te stellen die
belast is met de beoordeling van de kandidaten. De raad kan daarbij bepalen dat een of meer
wethouders als adviseur aan de commissie worden toegevoegd.
 Conform art. 82 en 86 Gemeentewet dient de raad de taken, de bevoegdheden, de
samenstelling, de werkwijze en de geheimhouding van de vertrouwenscommissie te regelen.
Op grond van deze bepalingen is de ‘Verordening vertrouwenscommissie benoeming burgemeester
2019’ opgesteld. In deze verordening zijn de taken en werkzaamheden van de vertrouwenscommissie
vastgelegd en wordt de zorgvuldigheid en geheimhouding geborgd.
De vertrouwenscommissie bestaat uit 4 raadsleden, zijnde één persoon uit elke fractie
vertegenwoordigd in de raad. Deze personen worden door de raad benoemd:
 L.A.P. (Lou) Cremers
 G.T.P.M. (Gé) Derks
 R.A.M. (Rob) Ambaum
 M.A.S. (Michele) Urru
De heer Cremers is voorgedragen als voorzitter van de vertrouwenscommissie. De heer Urru is
voorgedragen als plaatsvervangend voorzitter van de vertrouwenscommissie.
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Plaatsvervangende leden worden niet benoemd. Het lidmaatschap is persoonlijk. De commissie kiest
uit haar midden een voorzitter en plaatsvervangend voorzitter.
De raadsgriffier mw. E.J.C. (Esther) Apeldoorn-Feijts wordt aangesteld als ambtelijk secretaris en
ondersteuner van de vertrouwenscommissie. 1e Loco-burgemeester dhr. B.M.J. (Bram) Jacobs wordt
als adviseur toegevoegd aan de vertrouwenscommissie. Gemeentesecretaris mw. E.H.J. (Ellen)
Janssen wordt als ambtelijk ondersteuner aan de vertrouwenscommissie toegevoegd. Op deze wijze
kan de vertrouwenscommissie naast de raadsbelangen ook de belangen van college en ambtelijke
organisatie wegen in het selectieproces.
Let wel: de ambtelijk ondersteuners en de adviseur zijn geen lid van de vertrouwenscommissie en
hebben geen stemrecht.
2. Financiën
De kosten van de burgemeestersbenoeming zijn niet voorzien in de begroting 2019. Tevens is de
hoogte van deze kosten op voorhand lastig in te schatten. De belangrijkste kostenposten vormen de
vergaderkosten, de (selectie)training van de vertrouwenscommissie en de kosten van een of
meerdere assessments voor de kandidaten.
De totale kosten voor de burgemeestersbenoeming worden bij de bestuursrapportage bijgeraamd.
Noodzakelijke uitgaven vinden sober en doelmatig plaats.
3. Plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad
Tijdens de procedures die nu gaan volgen is op punten ook een rol weggelegd voor de
plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad, o.a. tijdens de buitengewone raadsvergadering
t.b.v. het afscheid van burgemeester Dassen op 24 mei a.s.
Artikel 77 lid 1 van de Gemeentewet schrijft als volgt voor:
Bij verhindering of ontstentenis van de burgemeester wordt zijn ambt waargenomen door een door het
college aan te wijzen wethouder. Het voorzitterschap van de raad wordt in dat geval waargenomen
door het langstzittende lid van de raad. Indien meer leden van de raad even lang zitting hebben, vindt
de waarneming plaats door het oudste lid in jaren van hen. De raad kan een ander lid van de raad met
de waarneming belasten.
Het langstzittende lid van de gemeenteraad is de heer J.E.F. (Hans) van Tegelen. Het
plaatsvervangend voorzitterschap dient formeel bekrachtigd te worden door de gemeenteraad.
4. Gevraagde beslissing
De gemeenteraad wordt verzocht:
 Een vertrouwenscommissie voor de voorbereiding van de aanbeveling tot de vervulling van de
vacature van burgemeester in te stellen.
 De volgende personen te benoemen tot lid van de vertrouwenscommissie: dhr. L.A.P. Cremers,
dhr. G.T.M.P. Derks, dhr. R.A.M. Ambaum en dhr. M.A.S. Urru.
 Dhr. B.M.J. Jacobs aan te wijzen als adviseur van de vertrouwenscommissie.
 Mw. E.J.C. Apeldoorn-Feijts aan te wijzen als ambtelijk secretaris en ondersteuner van de
vertrouwenscommissie.
 Mw. E.H.J. Janssen aan te wijzen als ambtelijk ondersteuner van de vertrouwenscommissie.
 De ‘verordening vertrouwenscommissie benoeming burgemeester 2019’ vast te stellen.
 De heer J.E.F. van Tegelen aan te wijzen als plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad.
Na goedkeuring door de gemeenteraad wordt de Commissaris van de Koning in de provincie Limburg
van de verordening op de vertrouwenscommissie in kennis gesteld.
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Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 25 maart 2019.

De griffier,
Drs. E.J.C. Apeldoorn-Feijts

De voorzitter,
Dr. P. Dassen-Housen

Bijlagen
 Verordening vertrouwenscommissie benoeming burgemeester 2019
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