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Voorstel van

:

Presidium van de Raad

Onderwerp

:

Herbenoemingsprocedure burgemeester

Samenvatting
Per 1 december 2014 verstrijkt de ambtstermijn van de burgemeester, P.M.J.H. Bos. Bij brief van
30 januari 2014 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 van 15 juli 2012.
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 2014 verstrijkt de huidige ambtstermijn van de burgemeester, P.M.J.H. Bos. De
commissaris van de Koning bericht bij brief van 30 januari 2014 dat derhalve de herbenoeming
aan de orde is.
Relatie met eerdere besluitvorming:
Benoemingsprocedure burgemeester van 2008.
Beoogd resultaat:
Komen tot een aanbeveling van de gemeenteraad aan de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties inzake de herbenoeming van de burgemeester.
Keuzemogelijkheden:
De herbenoemingsprocedure dient te worden opgestart. Daarvoor dient de gemeenteraad een
raadscommissie 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

Z/023797 AB/012822

binnen de verordening verschillende keuzes worden gemaakt, zoals voor wat betreft de
samenstelling van de vertrouwenscommissie.
Argumenten:
De gemeenteraad dient uiterlijk 1 augustus 2014 de aanbeveling inzake de herbenoeming van de
burgemeester in te dienen bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De
aanbeveling wordt voorbereidt door een speciaal daarvoor aangewezen raadscommissie.
In een verordening dient de raad de taak, samenstelling en werkwijze van deze commissie vast te
leggen. Ook dient daarin de geheimhouding op zodanige wijze te worden vastgelegd dat de
privacy van de burgemeester is gegarandeerd.
De voor de herbenoeming geldende procedureregels zijn vervat in de Gemeentewet en in de
circulaire van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 15 juli 2012.
Voorgesteld wordt de commissie samen te stellen uit een vertegenwoordiger van iedere fractie in
de raad, bij voorkeur de voorzitter van de fractie. Daarnaast wordt voorgesteld de huidige
wethouders als adviseur van de commissie aan te wijzen. Hiervoor is gekozen omdat zij binnen
het college de afgelopen 4 jaren nauw hebben samengewerkt met de burgemeester.
Financiële gevolgen en dekking:
n.v.t.
Risico’s:
n.v.t.
Communicatie:
Na de besluitvorming wordt het besluit op de voorgeschreven wijze gepubliceerd.
Uitvoering en evaluatie:
Na besluitvorming kan de vertrouwenscommissie haar werkzaamheden oppakken en de
aanbeveling van de gemeenteraad inzake herbenoeming van de burgemeester voorbereiden.
Voorstel:
I.

Instellen een raadscommissie ad hoc, te noemen Vertrouwenscommissie herbenoeming
burgemeester;

II.

vaststellen van de Verordening op de Vertrouwenscommissie herbenoeming
burgemeester;

Het Presidium van de raad,
De griffier

de plv. voorzitter,

M.R.P. Philipse

M.J.C.G. Cornelissen

Bijlagen ter inzage:
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