GEMEENTE BOEKEL

VOORSTEL AAN DE RAAD

Datum

:

17 januari 2022

Voorstel van

:

Het presidium van de raad

Onderwerp

:

Commissie en Verordening klankbordgesprekken burgemeester en
raad gemeente Boekel 2022.

Samenvatting:
Om klankbordgesprekken met de burgemeester te kunnen voeren wordt voorgesteld een
commissie voor het voeren van klankbordgesprekken in te stellen en daarbij regels vast te stellen
over het voeren van deze gesprekken.
Voorgesteld besluit:
I.
instellen van een commissie klankbordgesprekken burgemeester en raad;
II.
vaststellen van de Verordening klankbordgesprekken burgemeester en raad gemeente
Boekel 2022;
Inleiding/probleemstelling:
De gemeente Boekel heeft nog geen commissie en bijbehorende verordening die de
klankbordgesprekken met de burgemeester regelt. Aanbevolen wordt om de legitimiteit van de
afvaardiging van de raad te borgen.
Relatie met eerdere besluitvorming:
N.v.t.
Beoogd resultaat:
Het beoogd resultaat is dat regels worden vastgelegd voor het voeren van klankbordgesprekken
tussen de raad en burgemeester en dat er een afvaardiging van de raad gelegitimeerd wordt om
deze gesprekken te voeren.
Keuzemogelijkheden:
U kunt er voor kiezen geen commissie in te stellen en geen verordening vast te stellen. Dit is niet
wenselijk vanwege de noodzakelijke zorgvuldigheid van het proces.
U kunt er ook voor kiezen om een ‘permanente’ vertrouwenscommissie in te stellen en de
klankbordgesprekken te laten voeren door de vertrouwenscommissie. Hiervoor dient een
vertrouwenscommissie te worden ingesteld met daarbij horende verordening waarin dan zowel de
benoeming, herbenoeming en klankbordgesprekken kunnen worden opgenomen. Wanneer u
ervoor kiest de klankbordgesprekken te laten voeren door een opnieuw ingestelde
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vertrouwenscommissie horen daar financiële consequenties bij. Leden van de
vertrouwenscommissie krijgen voor de duur van de activiteiten van de commissie een toelage.
Aanbevolen wordt om een aparte commissie met verordening voor de klankbordgesprekken in te
stellen omdat dit beter de mogelijkheid geeft separaat van de (her)benoemingsprocedure
duidelijke regels vast te leggen over de organisatie en het karakter van de gesprekken en de
verslaglegging.
Uiteraard kunnen er binnen de verordening keuzes worden gemaakt, zoals bijvoorbeeld m.b.t. de
samenstelling van de commissie, het voorzitterschap, de frequentie van de gesprekken en het
quorum.
Argumenten:
De burgemeester wordt benoemd, herbenoemd en ontslagen door de Kroon. De commissaris van
de Koning spreekt, namens de Kroon, om die reden minimaal drie keer per ambtsperiode met de
burgemeester over het functioneren. Van groot belang is echter de samenwerking tussen de
burgemeester en de gemeenteraad. U doet als raad een aanbeveling aan de minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de benoeming, herbenoeming en het ontslag van
de burgemeester. Reden genoeg om als burgemeester goede en gestructureerde feedback te
ontvangen van en te geven aan de raad. Het over en weer delen van signalen wordt ook wel
‘klankborden’ genoemd. Om deze gesprekken te structureren en de rollen van
gespreksdeelnemers duidelijk te hebben wordt aanbevolen een commissie in te stellen voor het
voeren van de gesprekken en daarbij middels een verordening regels vast te leggen.
De gemeente Boekel heeft nog geen commissie en bijbehorende verordening die de
klankbordgesprekken met de burgemeester regelt.
Door het instellen van de commissie en nadere regels vast te leggen door u als raad, wordt de
legitimiteit voor het voeren van klankbordgesprekken door een afvaardiging van de raad geborgd.
Bij het opstellen van de verordening is gebruik gemaakt van de ‘Circulaire benoeming,
klankbordgesprekken en herbenoeming burgemeester’ (oktober 2017) en de ‘Handreiking
burgemeesters Benoeming, herbenoeming, klankbordgesprekken en afscheid’ (december 2020)
van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.
Een evenwichtige afspiegeling van de gemeenteraad.
Welke en hoeveel raadsleden zitting nemen in de commissie klankbordgesprekken
is aan de raad zelf. Alle in de raad vertegenwoordigde partijen zijn met de voorgestelde
samenstelling in de commissie vertegenwoordigd.
Financiële gevolgen en dekking:
N.v.t.
Risico’s:
N.v.t.
Communicatie:
Na besluitvorming wordt het besluit op de voorgeschreven wijze gepubliceerd.
Uitvoering en evaluatie:
De commissie zal haar werkzaamheden voortvarend oppakken.
Voorstel:
I.
instellen van een commissie klankbordgesprekken burgemeester en raad
II.
vaststellen van de Verordening klankbordgesprekken burgemeester en raad gemeente
Boekel 2022
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Het presidium van de raad,
griffier,

Jkvr. mr. A.B.M. Beelaerts van Blokland

de voorzitter,

C.J.M. van den Elsen

Bijlagen die zijn bijgevoegd:
1. Concept verordening klankbordgesprekken burgemeester en raad gemeente Boekel 2022
met toelichting.
2. Circulaire benoeming, klankbordgesprekken en herbenoeming burgemeester (oktober
2017) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.
3. Handreiking burgemeesters Benoeming, herbenoeming, klankbordgesprekken en afscheid
(december 2020) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.
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