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Leens, 12 mei 2015
Aan de raad.
Inleiding
De ambtstermijn van burgemeester F.H. Wiersma verstrijkt op 7 januari 2016.
De Commissaris van de Koning stelt de raad nu in de gelegenheid om uiterlijk 1 september te komen
met een aanbeveling over herbenoeming.
Ter voorbereiding op dit proces dient er een verordening te worden vastgesteld. Het betreft de
verordening op de vertrouwenscommissie, die de aanbeveling tot benoeming van de burgemeester
voorbereidt, op de raadscommissies, die functioneringsgesprekken met de burgemeester houden en op
de raadscommissies, die de aanbeveling tot herbenoeming van de burgemeester voorbereid (nader te
noemen als Verordening op de vertrouwenscommissie). Tevens moet er een commissie worden
ingesteld die zich bezig houdt met de voorbereiding op de aanbeveling tot herbenoeming.
Voorgesteld wordt om alle fractievoorzitters te benoemen tot leden van de commissie en de commissie
uit haar midden een voorzitter te laten kiezen (conform artikel 2, lid 2 van de verordening). De griffier
treedt als secretaris van deze commissie op. De secretaris is geen lid van de vertrouwenscommissie en
heeft geen stemrecht.
De mogelijkheid bestaat om aan de vertrouwenscommissie een adviseur te voegen. Voorgesteld wordt
één vertegenwoordiger vanuit het college toe te voegen. Aangezien de burgemeester ook een
belangrijke rol vervult binnen het college is het van belang dat het college ook betrokken wordt bij de
procedure. Een adviseur is geen lid van de vertrouwenscommissie en heeft geen stemrecht.
Vervolgproces
Na het vaststellen van de Verordening op de vertrouwenscommissie en het benoemen van de leden van
de vertrouwenscommissie ziet de vervolgprocedure er samengevat als volgt uit:
- De vertrouwenscommissie vormt een oordeel over het functioneren van de burgemeester.
- De vertrouwenscommissie bespreekt haar verslag van bevindingen met de burgemeester.
- Op 25 augustus 2015 bespreekt de vertrouwenscommissie en de griffier de concept
aanbeveling met betrekking tot herbenoeming van de burgemeester met de Commissaris van
de Koning.

-

-

Op 1 september wordt de concept aanbeveling in een besloten raadsvergadering besproken,
aansluitend aan deze vergadering zal een openbare vergadering worden gehouden waarin de
aanbeveling openbaar wordt gemaakt.
De gemeenteraad stuurt de aanbeveling naar de minister van BZK (door tussenkomst van de
CdK). De Commissaris van de Koning voegt aan de aanbeveling zijn advies toe.
Tot slot volgt de voordracht door de minister van BZK. Na ondertekening van het Koninklijk
besluit door de Koning en contra-signering door de minister van BZK is de herbenoeming
definitief.

Informatiebronnen
Op grond van artikel 10 in de Verordening op de vertrouwenscommissie formuleert de commissie de
informatiebronnen op basis waarvan zij zich een oordeel vormt over het functioneren van de
burgemeester en maakt deze vooraf kenbaar aan de burgemeester, de gemeenteraad en de Commissaris
van de Koning.
De commissie zal zich op basis van de volgende informatiebronnen een oordeel vormen over het
functioneren van de burgemeester:
- Profielschets
- Verslagen van functioneringsgesprekken met de burgemeester
- Gesprekken die de vertrouwenscommissie heeft met de burgemeester, de adviseur en de
Commissaris van de Koning.
Geheimhouding
De vergaderingen van de commissie zijn besloten en alle stukken van de commissie zijn geheim. In
artikel 5 van de verordening wordt uitgebreid ingegaan op de geheimhouding.
Vervallen verklaren gerelateerde verordeningen
Tijdens de raadsvergadering van februari 2015 heeft de raad een gewijzigde verordening functioneren
burgemeester vastgesteld. Voorgesteld wordt om deze verordening evenals de verordening
vertrouwenscommissie benoemingsprocedure burgemeester (vastgesteld d.d.7 mei 2009, nr. 5) in te
trekken en de voorliggende verordening daarvoor in de plaats te laten treden. De voorliggende
verordening voorziet in drie onderdelen die de burgemeester betreffen: benoeming, functioneren en
herbenoeming.
Voorstel
-

-

De verordening op de vertrouwenscommissie, die de aanbeveling tot benoeming van de
burgemeester voorbereidt, op de raadscommissies, die functioneringsgesprekken met de
burgemeester houden en op de raadscommissies, die de aanbeveling tot herbenoeming van de
burgemeester voorbereid vast te stellen.
De fractievoorzitters te benoemen tot lid van de vertrouwenscommissie
Een wethouder als adviseur toe te voegen aan de vertrouwenscommissie.
Kennis te nemen van de informatiebronnen op basis waarvan de vertrouwenscommissie een
oordeel vormt over het functioneren van de burgemeester.
De verordeningen Vertrouwenscommissie benoemingsprocedure burgemeester (vastgesteld
d.d. 7 mei 2009) en Verordening functioneren burgemeester in te trekken.
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