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Geachte Raad,
Op 8 maart 2018 verstrijkt de huidige ambtstermijn van uw burgemeester,
Mevrouw T. Cnossen-Looijenga. De burgemeester heeft mij laten weten graag in aanmerking te komen
voor herbenoeming.
Artikel 61a van de Gemeentewet bepaalt dat de gemeenteraad een aanbeveling over de herbenoeming van
de burgemeester via de commissaris van de Koning aan de Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties zendt. De procedure die hiervoor moet worden gevolgd en een voorbeeld van een
verordening voor de vertrouwenscommissie, treft u in de circulaire benoeming, functioneringsgesprekken
en herbenoeming burgemeester, van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 15
juli 2012. Deze kunt u vinden op de site van het ministerie van BZK.
De regelgeving heeft een verregaande betrokkenheid van de Raad bij de procedure rondom de
herbenoeming van de burgemeester als consequentie. De eerste stap is uit uw midden een
vertrouwenscommissie samen te stellen. De vertrouwenscommissie vormt zich een oordeel over het
functioneren van de burgemeester en bereidt de aanbeveling voor.
Het is van belang te beoordelen mede op grond van met de burgemeester gevoerde klankbordgesprekken
of de burgemeester in de uitoefening van zijn functie voldoet aan het verwachtingspatroon dat in de
profielschets is opgesteld. Daarbij wordt eventueel ook bekeken of er wensen leven betreffende het
functioneren van de burgemeester, zowel inhoudelijk als voor de samenwerkingsrelaties die de
burgemeester onderhoudt of bevordert.
Graag word ik zo spoedig mogelijk in kennis gesteld van de door de Raad opgestelde regels omtrent de
samenstelling en de werkwijze van de commissie, alsmede de geheimhouding.
Voordat de gemeenteraad een aanbeveling inzake de herbenoeming van de burgemeester opstelt, overlegt
de Raad met de commissaris over het functioneren van de burgemeester. Mijn kabinetschef heeft reeds
contact opgenomen met de griffier over het te volgen tijdpad voor de procedure. De aanbeveling van de
Raad, het verslag van de commissie, het verslag van de beraadslagingen van de raadsvergadering waarin
de aanbeveling is vastgesteld en overige voor de beoordeling van de aanbeveling relevante informatie
zullen, door mijn tussenkomst en vergezeld van mijn eigen rapportage uiterlijk op 8 december 2017 aan
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de Minister worden gezonden. Ik stel het op prijs de genoemde stukken tijdig, bij voorkeur voor 8
november 2017 a.s., in mijn bezit te hebben.
Indien u vragen hebt over de herbenoemingsprocedure adviseer ik u mijn kabinetschef, de heer mr. B.
Thomas, te raadplegen (030-258 24 80). Een afschrift van deze brief heb ik verzonden aan uw
""""^-^ burgemeester.
Met hoogachting,
de commissaris van de Koning
in de provincie Utrecht,

W.I.I. van Beek

