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Onderwerp / voorstel

Instellen vertrouwenscommissie herbenoeming
burgemeester van Woudenberg

Aan de Raad.
Voorstel
Voorgesteld wordt de Verordening vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester
vast te stellen en over te gaan tot benoeming van de leden en een adviseur van de
vertrouwenscommissie.
Inleiding
Op 8 maart 2018 verstrijkt de ambtstermijn van burgemeester Cnossen. De
burgemeester heeft bij de Commissaris van de Koning aangegeven voor herbenoeming in
aanmerking te willen komen. Op 27 juni 2017 heeft de Commissaris van de Koning aan de
raad een brief gestuurd over de herbenoemingsprocedure.
Centrale vraag
Wil de raad overgaan tot het vaststellen de Verordening op de vertrouwenscommissie
herbenoeming burgemeester van Woudenberg.
Beoogd resultaat/Argumenten
Door het vaststellen van een verordening en uiteindelijk het vaststellen van de
aanbeveling met betrekking tot de herbenoeming wordt voldaan aan de procedurele
voorwaarden in het kader van de herbenoemingsprocedure.
Kader
Artikel 61a, 82 en 86 van de Gemeentewet en de circulaire Benoemingen,
functioneringsgesprekken, herbenoeming van de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties.
Procedure
Na de vaststelling van de verordening ziet de procedure er als volgt uit:


de vertrouwenscommissie vormt zich een oordeel over het functioneren van de
burgemeester en legt de bevindingen vast in een verslag;








de vertrouwenscommissie bespreekt haar verslag van bevindingen met de
burgemeester;
op 16 november 2017 wordt de conceptaanbeveling in een besloten
raadsvergadering besproken en vastgesteld. De burgemeester is hierbij aanwezig.
Aansluitend aan deze besloten vergadering zal in een openbare raadsvergadering
de aanbeveling bekend worden gemaakt;
de gemeenteraad stuurt de aanbeveling, door tussenkomst van de Commissaris van
de Koning, naar de minister van BZK. De Commissaris voegt aan de aanbeveling zijn
advies toe;
de minister van BZK doet een voordracht met betrekking tot de herbenoeming en
volgt daarbij in beginsel de aanbeveling van de gemeenteraad;
de herbenoeming vindt bij koninklijk besluit plaats.

Samenstelling commissie
Voorgesteld wordt de fractievoorzitters als leden van de vertrouwenscommissie te
benoemen en wethouder D.P. de Kruif als adviseur. In de verordening is vastgelegd dat de
griffier secretaris is van de commissie en dat de gemeentesecretaris plv. secretaris is. De
adviseur en de (plv.) secretaris hebben geen stemrecht.
Over de benoeming van de leden en de adviseur dient schriftelijk te worden gestemd.
Informatiebronnen
De vertrouwenscommissie zal zich op basis van de volgende informatiebronnen een
oordeel vormen over het functioneren van de burgemeester:
- de profielschets;
- verslagen van de gevoerde klankbordgesprekken;
- gesprekken met referenten.
Geheimhouding
Nadrukkelijk wordt gewezen op de bepalingen over de geheimhouding die in de
verordening zijn opgenomen. Dit houdt in dat op de werkzaamheden van de
vertrouwenscommissie, de stukken die betrekking hebben op de herbenoeming en op het
besprokene in de vergaderingen van de vertrouwenscommissie en in de besloten
raadsvergadering van 16 november 2017 volstrekte geheimhouding rust en blijft rusten.
Duurzaamheid
Aan dit voorstel zijn geen duurzaamheidsaspecten verbonden.
Draagvlak
Dit voorstel is door de vertrouwenscommissie i.o. voorbereid. Overleg met (het kabinet
van) de Commissaris van de Koning heeft plaatsgevonden.
Financiële consequenties
Aan dit voorstel zijn directe kosten verbonden.
Aanpak/uitvoering
Over de benoeming van de leden en de adviseur dient schriftelijk te worden gestemd.
Zie voorts onder het kopje “Procedure”.

Communicatie
De verordening wordt op de gebruikelijke wijze bekend gemaakt.
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