GEMEENTE BOEKEL

VOORSTEL AAN DE RAAD
Datum

:

16 november 2020

Voorstel van

:

Presidium van de gemeenteraad

Onderwerp

:

Vertrouwenscommissie burgemeestersbenoeming

Portefeuillehouder :

--

Samenvatting:
Ten behoeve van de procedure om te komen tot een nieuwe burgemeester van Boekel dient een
vertrouwenscommissie te worden ingesteld die de aanbeveling met betrekking tot deze
benoeming gaat voorbereiden.
Voorgesteld besluit:
I. instellen van een Vertrouwenscommissie benoeming burgemeester Boekel;
II. vaststellen van de Verordening op de Vertrouwenscommissie benoeming burgemeester
Boekel.
Inleiding/probleemstelling:
Onze huidige burgemeester heeft te kennen gegeven zijn ambt als burgemeester per 1 juni 2021
te willen neerleggen. Om in zijn opvolging te kunnen voorzien dient de raad een
vertrouwenscommissie in te stellen. Deze commissie gaat de aanbeveling van de raad inzake de
burgemeestersbenoeming voorbereiden en zal daartoe de kandidaten voor dit ambt beoordelen.
Relatie met eerdere besluitvorming:
n.v.t.
Beoogd resultaat:
De aanbeveling van de gemeenteraad inzake de benoeming van een nieuwe burgemeester van
Boekel voorbereiden.
Keuzemogelijkheden:
Er dient ingevolge de wet een vertrouwenscommissie te worden ingesteld. Daarnaast regelt de
raad in een verordening de taak, samenstelling en werkwijze van deze commissie. Uiteraard
kunnen er binnen de verordening keuzes worden gemaakt, zoals bijvoorbeeld m.b.t. de
samenstelling van de vertrouwenscommissie. De samenstelling is conform de
vertrouwenscommissie die de laatste herbenoemingsprocedure van P. Bos heeft voorbereid. Er
wordt geen aanleiding gezien nu voor een andere samenstelling te kiezen.
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Argumenten:
Om te komen tot een aanbeveling van de gemeenteraad inzake de benoeming van een nieuwe
burgemeester van Boekel dient een aanbeveling te worden voorbereid door een
vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad.
Deze commissie zal gesprekken voeren met kandidaat-burgemeesters en de raad een voorstel
doen voor een aanbeveling.
De werkzaamheden van de commissie worden vastgelegd in een verordening.
Voorgesteld wordt een vertrouwenscommissie in te stellen bestaande uit de fractievoorzitters van
de fracties in de gemeenteraad. Daarmee wordt gekomen tot een commissie die ervaring heeft
opgebouwd, zowel in het voeren van klankbordgesprekken met de burgemeester als in de laatste
herbenoemingsprocedure van de huidige burgemeester. Daarnaast kan de commissie nog
worden aangevuld met adviseur(s).
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 vertrouwenscommissie gaat haar werkzaamheden voortvarend oppakken en de aanbeveling
van de gemeenteraad inzake de benoeming van een nieuwe burgemeester van Boekel
voorbereiden.
Voorstel:
I. instellen van een Vertrouwenscommissie benoeming burgemeester Boekel ;
II. vaststellen van de Verordening op de Vertrouwenscommissie benoeming burgemeester
Boekel.

Het Presidium van de raad,
De griffier,

de voorzitter,

M.R.P. Philipse

P.M.J.H. Bos

Z/044343 AB/028150

