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Woudenberg
Parklaan 1
3931 KK Woudenberg

Woudenberg, 24 oktober 2017

Onderwerp:

Nevenfunctie burgemeester

Geachte leden van de gemeenteraad.

Tijdens het partijcongres van de Christenunie van 25 november word ik in de
ledenvergadering van de Bestuurdersvereniging voorgedragen als voorzitter van die
vereniging. Indien ik inderdaad als voorzitter word gekozen heb ik het voornemen dit
voorzitterschap te aanvaarden. Op grond van artikel 67 van de Gemeentewet meld ik dit
voornemen aan uw raad.
Graag informeer ik u over de inhoud en het tijdsbeslag van deze nevenfunctie.
Van de voorzitter wordt verwacht om strategisch, doelgericht en inspirerend leiding aan
de vereniging te geven; vergaderingen daadkrachtig voor te zitten; tactvol en met
overtuigingskracht te opereren; als het gezicht van de vereniging officiële rollen (binnen
en buiten de vereniging) te vervullen; de bestuurders te vertegenwoordigen in het
Politiek Beraad van de Christenunie ( l x per maand op vrijdagmiddag) en zo nodig in de
media en op te komen voor de belangen van de leden van de vereniging in overleggen
binnen en buiten de partij, zoals met het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties.
Het voorzitterschap kent een tijdsbeslag van gemiddeld 4 uur per week waarvan deels
overdag.
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Nevenfunctie burgemeester

blad 2 van 2

In mijn brief waarin ik mij beschikbaar heb gesteld voor de rol als voorzitter heb ik
aangegeven dat ik mij als voorzitter wil inzetten als verbinder: binnen de
Bestuurdersvereniging, met de Bestuurdersverenigingen van andere partijen, met het
Politiek Beraad binnen de Christenunie en in het overleg met het ministerie van BZK.
Ook heb ik aangegeven dat ik mij terughoudend opstel in stellingnames op inhoudelijke
(politieke) punten. Ik blijf in de eerste plaats burgemeester die er is voor alle inwoners
en echt boven de partijen staat. De vervulling van deze nevenfunctie zal een goede
vervulling van het burgemeestersambt niet in de weg staan.
Aan deze functie is een onkostenvergoeding op declaratiebasis verbonden.
Ik stel mij graag beschikbaar als voorzitter van de Bestuurdersvereniging om met mijn
ervaring in de politiek en het openbaar bestuur ook hier een steentje bij te dragen.
Hoogachtend,

Titia Cnossèn
burgemeester

