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Samenvatting:
Per 1 december 2020 verstrijkt de ambtstermijn van de burgemeester, P.M.J.H. Bos. Bij brief van
20 april 2020 bericht de commissaris van de Koning dat herbenoeming derhalve aan de orde is.
In genoemde brief informeert de commissaris over het ter zake geldende juridische kader en
verwijst daarbij tevens naar de circulaire ‘benoeming, functioneringsgesprekken en herbenoeming
burgemeester’ van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Ten behoeve van de herbenoemingsprocedure dient de raad een raadscommissie in te stellen die
de aanbeveling met betrekking tot de herbenoeming voorbereidt. Tevens regelt de raad in een
verordening de taak, samenstelling en werkwijze van deze commissie.
Voorgesteld besluit:
I.
Instellen een raadscommissie ad hoc, te noemen Vertrouwenscommissie herbenoeming
burgemeester;
II.
vaststellen van de Verordening op de Vertrouwenscommissie herbenoeming
burgemeester.
Inleiding/probleemstelling:
Per 1 december 2020 verstrijkt de huidige ambtstermijn van de burgemeester, P.M.J.H. Bos. De
commissaris van de Koning bericht bij brief van 20 april 2020 dat derhalve de herbenoeming aan
de orde is. In de raadsvergadering van 5 maart jongstleden heeft de burgemeester u kenbaar
gemaakt dat hij met ingang van 1 juni 2021 afscheid wil nemen als burgemeester van de
gemeente Boekel. Daarmee het mogelijk makend dat een nieuw benoemde burgemeester in de
zittende bestuursperiode met de gemeenteraad en het college kan zorgen voor een goede start
voordat de nieuwe bestuursperiode 2022-2026 zich aandient.
Relatie met eerdere besluitvorming:
Herbenoemingsprocedure burgemeester van 2014.
Beoogd resultaat:
Komen tot een aanbeveling van de gemeenteraad aan de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties inzake de herbenoeming van de burgemeester.
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Keuzemogelijkheden:
De herbenoemingsprocedure dient te worden opgestart. Daarvoor dient de gemeenteraad een
vertrouwenscommissie in te stellen die de aanbeveling voorbereidt. Daarnaast regelt de raad in
een verordening de taak, samenstelling en werkwijze van deze commissie alsmede de
geheimhouding, zodat de privacy van de burgemeester is gegarandeerd. Uiteraard kunnen er
binnen de verordening keuzes worden gemaakt, zoals bijvoorbeeld m.b.t. de samenstelling van de
vertrouwenscommissie.
Aangezien de burgemeester met de fractievoorzitters en vervolgens met de gehele gemeenteraad
heeft gedeeld een herbenoeming voor te staan voor een beperkte periode wordt voorgesteld een
slanke vertrouwenscommissie in te richten.
Argumenten:
De gemeenteraad dient uiterlijk 1 september 2020 de aanbeveling inzake de herbenoeming van
de burgemeester in te dienen bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De
voor de herbenoeming geldende procedureregels zijn vervat in de Gemeentewet en in de
circulaire van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 29 september 2017.
De aanbeveling wordt voorbereid door een door de raad uit zijn midden ingestelde
vertrouwenscommissie. In een verordening dient de raad de taak, samenstelling en werkwijze van
deze commissie vast te leggen. Daarin dient de geheimhouding op zodanige wijze te worden
vastgelegd dat de privacy van de burgemeester is gegarandeerd.
Voorgesteld wordt deze vertrouwenscommissie samen te stellen uit de fractievoorzitters van de
fracties in de gemeenteraad. Het voordeel daarvan is dat de samenstelling van de
vertrouwenscommissie gelijk is aan de samenstelling van de evaluatiecommissie die jaarlijks het
klankbordgesprek met de burgemeester voert. De gevoerde klankbordgesprekken vormen een
belangrijke basis voor het advies van de vertrouwenscommissie inzake de aanbeveling
herbenoeming burgemeester. Daarmee kan de vertrouwenscommissie voortvarend haar
werkzaamheden vormgeven.
Financiële gevolgen en dekking/risico’s:
n.v.t.
Communicatie:
Na de besluitvorming wordt het besluit op de voorgeschreven wijze gepubliceerd.
Uitvoering en evaluatie:
De vertrouwenscommissie gaat haar werkzaamheden voortvarend oppakken en de aanbeveling
van de gemeenteraad inzake herbenoeming van de burgemeester voorbereiden.
Voorstel:
I. Instellen van een raadscommissie ad hoc, te noemen Vertrouwenscommissie
herbenoeming burgemeester;
II. vaststellen van de Verordening op de Vertrouwenscommissie herbenoeming
burgemeester;
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