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Wijziging Verordening op de vertrouwenscommissie benoeming nieuwe burgemeester.
INHOUD VOORSTEL
Vaststellen van de Verordening tot wijziging van de ‘Verordening op de
vertrouwenscommissie tot benoeming, klankbordgesprekken en herbenoeming
burgemeester gemeente Rheden 2017’.
1 Waartoe is het voorstel gedaan?
Programma 3 (Bestuur en Veiligheid).
2 Wat is de aanleiding?
Zoals in het land gebruikelijk voeren in onze gemeente de fractievoorzitters het
jaarlijkse klankbordgesprek met de burgemeester. In de huidige verordening is echter
vastgelegd dat er sprake kan zijn van een wisselende samenstelling van de
vertrouwenscommissie. Dit houdt in dat er jaarlijks een benoeming van de leden in de
commissie plaats moet vinden voor het voeren van het klankbordgesprek met de
burgemeester. In het Bestuurlijk coördinatieoverleg is de wens kenbaar gemaakt om de
fractievoorzitters als vaste leden van de vertrouwenscommissie aan te wijzen, zodat een
jaarlijkse benoeming niet meer nodig is.
3 Wat is het bestaand beleid c.q. kader?
Artikel 61, 61a en 61c, 82 en 86 van de Gemeentewet en de Circulaire BZK:
Procedureregels benoeming, functioneringsgesprekken en herbenoeming burgemeester
d.d. 29 september 2017.
4 Wat willen wij bereiken?
Er voor zorgen dat de verordening aansluit bij de praktijk en er voor het voeren van het
klankbordgesprek niet jaarlijks leden benoemd hoeven te worden. Dit gebeurt door de
fractievoorzitters in de verordening aan te wijzen als vaste leden van deze commissie.
5 Wat gaan wij ervoor doen?
De meergenoemde Verordening op de vertrouwenscommissie wijzigen. De vaste
samenstelling van de vertrouwenscommissie betekent ook dat de commissie in stand
kan blijven, zolang deze niet wordt ontbonden. Daarmee dient artikel 14 (ontbinding
commissie) eveneens te worden gewijzigd. Tenslotte moet de toelichting op beide
artikelen ook worden aangepast.
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6 Wat gaat het kosten?
Aan dit voorstel zijn geen kosten verbonden.
7 Wat zijn de risico’s?
Niet van toepassing.
8 Wat is het draagvlak voor dit voorstel?
Niet van toepassing. Het gaat om uitvoering van wettelijke voorgeschreven procedures
voor benoeming, herbenoeming en het voeren van klankbordgesprekken met de
burgemeester.
9 Hoe en met wie wordt er gecommuniceerd?
Na vaststelling van de wijziging wordt het besluit bekendgemaakt in het elektronisch
gemeenteblad en geplaatst op overheid.nl.
10 Wordt er een evaluatie uitgevoerd?
Niet van toepassing.
De Steeg, 2 september 2019
M.G.J.L. Kateman,
griffier.
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