Voorstel aan de Raad
Onderwerp

: Hernieuwd vaststellen van de Verordening op de vertrouwenscommissie

Raadsvergadering

: 7/21 februari 2019

Agendapunt

:

Portefeuillehouder

: De heer M.P.M. Schuurbiers
namens het presidium

Datum

:
29nov2018

Bestuurlijk kader

:

Zaaknummer

2019-

:

Beslispunt(en):
1. De Verordening Vertrouwenscommissie Woensdrecht hernieuwd vast te stellen.
2. Wethouder J.P.M. de Waal toe te voegen als adviseur van de vertrouwenscommissie
ten behoeve van de aanbeveling tot herbenoeming van de heer drs. J.J.C Adriaansen
als burgemeester van Woensdrecht
3. Mevrouw A.P.E. Baart toe te voegen als plaatsvervangend secretaris van de commissie
ten behoeve van de aanbeveling tot herbenoeming van de heer drs. J.J.C Adriaansen
als burgemeester van Woensdrecht

Inleiding
In 2013 heeft de raad een permanente vertrouwenscommissie ingesteld. Deze commissie voert
jaarlijkse de zogenaamde klankbordgesprekken met de burgemeester. De commissie is verder
belast met voorbereidingshandelingen voor benoemings- en herbenoemingsprocedures van de
burgemeester. In 2015 zijn de bepalingen over benoeming en herbenoeming van de
burgemeester in de Gemeentewet gewijzigd. Verder zijn er richtlijnen opgenomen in de
Circulaire benoeming, klankbordgesprekken en herbenoeming burgemeester. Deze is in 2017
geactualiseerd. Beide zijn aanleiding de bestaande verordening te actualiseren. Daarnaast
eindigt op 1 oktober 2019 de eerste termijn van burgemeester Adriaansen en dient de raad
een aanbeveling tot herbenoeming te doen. De raad doet dit op voorstel van de
vertrouwenscommissie.
Doelstelling en effect
Tijdig voorzien in een aanbeveling tot herbenoeming en het voeren van klankbordgesprekken.
Argumenten, alternatieven en kanttekeningen
De Commissaris van de Koning start het herbenoemingsproces omstreeks 1 februari. De
voordracht dient voor 1 juni 2019 via hem aan de Minister van Binnenlandse Zaken kenbaar
te worden gemaakt. In deze procedure speelt de vertrouwenscommissie een belangrijke rol. In
de verordening worden de taken en rollen van de commissie weergegeven. De benoeming van
de leden van deze commissie en de aanwijzing van griffier als secretaris voor de raadsperiode
2018-2022 hebt u in mei 2018 gedaan. Er is op dit moment geen aanleiding voor de fracties
een andere vertegenwoordiger namens hun fractie in de commissie te benoemen.
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De verordening biedt verder de mogelijk om voor het (her)benoemingsproces een of meer
wethouders als adviseur en de gemeentesecretaris als plaatsvervangend secretaris aan de
commissie toe te voegen.
Het college draagt op ons verzoek wethouder de Waal voor om namens het college op te
treden als adviseur. Voor alle duidelijkheid wordt vermeld dat de adviseur geen lid is van de
vertrouwenscommissie en geen stemrecht heeft.
Daarnaast wordt voorgesteld de gemeentesecretaris, mevrouw A.P.E. Baart toe te voegen als
plaatsvervangend secretaris van de commissie. Ook de plaatsvervangend secretaris van de
commissie heeft geen stemrecht.
De commissie heeft in het herbenoemingsproces als voornaamste rol het vormen van een
oordeel over het functioneren van de burgemeester. Verder gaat zij na of door veranderende
omstandigheden het verwachtingspatroon ten aanzien één of meerdere rollen en de functie
van burgemeester in de loop der tijd is gewijzigd, waardoor de profielschets in feite niet meer
aansluit bij de actualiteit. Voor een goede toekomstige beoordeling na de herbenoeming is het
zaak die nadere eisen en wensen duidelijk en bijtijds te formuleren en met elkaar tijdig te
delen. De commissie legt dit vast in een zogenaamd verslag van bevindingen ten behoeve van
de raad. De commissie brengt tegelijk een advies uit, voorzien van een concept aanbeveling.
Daarnaast is de commissie namens de raad de gesprekspartner voor de Commissaris van de
Koning gedurende de procedure, zo dat nodig mocht zijn.
Procedure/planning
De procedure start omstreeks 1 februari 2019 en dient 4 maanden voor de
herbenoemingsdatum te worden afgerond (1 juni).
Kosten, baten en dekking
Voor de werkzaamheden rondom de herbenoeming zijn extra kosten gemoeid. Deze worden
geraamd op € 3.000,-. De kosten zijn een uitvloeisel van de wijziging van het
Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers. De dekking van alle kosten die uit dat
besluit volgen, worden u in een separaat raadsvoorstel over de wijziging van de
rechtspositieregeling voor collegeleden, raadsleden en de leden van alle gemeentelijke
commissie voorgelegd.
Communicatie
Alle gesprekken en vergaderingen, verslagen en documenten oordeelsvorming over de
aanbeveling van zowel de commissie als de raad vallen onder geheimhouding en vinden
plaats in besloten vergaderingen. De communicatie namens de commissie is in handen van de
voorzitter ervan. Deze zal gelet op de wettelijke voorgeschreven geheimhouding zeer beperkt
zijn. Het enige openbare deel is het raadsbesluit inzake de aanbeveling zelf.
Namens het presidium,
de griffier,
C. Adriaanse

De plv. voorzitter,
M.P.M. Schuurbiers

Ter inzage:
- concept Verordening Vertrouwenscommissie Woensdrecht
- Circulaire benoeming, klankbordgesprekken en herbenoeming burgemeester van 29 september 2017
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