Adviesnota aan de raad
Raadsvergadering: 28 januari 2016
Agendanummer:
Team: Griffie
Onderwerp: gewijzigd vaststellen verordening vertrouwenscommissie en benoeming

Aan de raad
Inleiding
In de vergadering van de gemeenteraad d.d. 10 december 2015 stelde de raad de verordening op
de vertrouwenscommissie burgemeestersvacature vast. Tevens benoemde de raad de leden van
de vertrouwenscommissie, de wethouder/adviseur, de gemeentesecretaris/ondersteuner, en de
griffier/ambtelijk secretaris in de commissie. Voorgesteld wordt laatstgenoemde benoeming te
wijzigen en de plaatsvervangend griffier de taak van ambtelijk secretaris van de
vertrouwenscommissie toe te delen.
Beslispunten
1. Gewijzigd vaststellen van de verordening vertrouwenscommissie
burgemeestersprocedure Gemert-Bakel 2016;
2. Benoemen van de plaatsvervangend griffier tot ambtelijk secretaris en ondersteuner van
de vertrouwenscommissie en de griffier als diens vervanger in voorkomende gevallen.
Dit onderwerp komt aan de orde in:
De gemeenteraadsvergadering d.d. 28 januari 2016.
Samenhang met eerdere besluiten en/of beleidsprogramma / raadsprogramma
Het voorstel hangt samen met het Koninklijk Besluit tot ontslag van de huidige burgemeester per
1 maart 2016 (nog te verlenen) alsmede de op 10 december 2015 vastgestelde verordening op
de vertrouwenscommissie en de in dat verband gedane benoemingen. Met betrekking tot het
voorstel de griffier en de plaatsvervangend griffier van taak te doen wisselen heeft intern
afstemming plaatsgevonden.
Beoogd effect
Zie hiervoor het eerdere raadsvoorstel ter zake, raadsvergadering d.d. 10 december 2015.

Argumenten
Zie raadsvoorstel ter zake raadsvergadering d.d. 10 december 2015.

Vervallen “oude” regelgeving
De verordening vertrouwenscommissie enz. zoals vastgesteld in de raadsvergadering d.d. 10
december 2015 komt te vervallen. Deze gewijzigde verordening treedt daarvoor op het zelfde
moment in de plaats. Ofschoon hoofdzakelijk artikel 5 in de verordening wijzigt, is tevens op
enkele andere plaatsen in de verordening een redactionele correctie doorgevoerd. Om die,
pragmatische, reden wordt u een integrale nieuwe verordening voorgelegd als wijzigingsbesluit.
Uitvoering
Uitvoering volgt uit de gewijzigd vastgestelde verordening.

Bijlage tevens concept raadsbesluit
Concept wijzigingsverordening
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