Raadsbesluit

gemeente

DEN HELDER
Raadsvergadering d.d.

: 4 november 2019

Besluit nummer

: RB19.0077

Onderwerp

: Verordening commissie klankbordgesprekken burgemeester Den Helder 2019

De raad van de gemeente Den Helder;
gelezen het raadsvoorstel nummer RV019.0080 van het presidium van de gemeenteraad van Den Helder van
26 augustus 2019;
gelet op de artikelen 84, 86, 14 7 en 149 van de Gemeentewet, de artikelen 15 en 31 van de Archiefwet 1995 en
artikel 9 van het Archiefbesluit 1995;
gelet op de circulaire Benoeming, klankbordgesprekken en herbenoeming burgemeester van het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 29 september 2017;

besluit:
I.

vast te stellen de navolgende verordening:

Verordening commissie klankbordgesprekken burgemeester
Den Helder 2019
Artikel 1

Taak

De commissie klankbordgesprekken burgemeester (verder te noemen: de commissie) heeft tot taak
klankbordgesprekken te houden met de burgemeester.
Artikel 2
1.
2.
3.

De commissie bestaat uit vijf leden te benoemen door en uit de gemeenteraad.
Indien de gemeenteraad niet heeft bepaald wie voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de commissie
is, kiest de commissie deze uit haar midden.
De commissie kent geen plaatsvervangende leden.

Artikel 3
1.
2.
3.
4.

2.

Ambtelijke ondersteuning

De raadsgriffier is secretaris van de commissie.
De plaatsvervangend griffier kan bij vervulling van de in artikel 1, onder a, genoemde taken als
plaatsvervangend secretaris aan de commissie worden toegevoegd.
De (plaatsvervangend) secretaris geeft ambtelijke ondersteuning aan de commissie.
De (plaatsvervangend) secretaris is geen lid van, en heeft geen stemrecht in, de commissie.

Artikel 4
1.

Samenstelling commissie

Geheimhouding

De vergaderingen van de commissie zijn besloten. Alle stukken van de commissie zijn geheim. Dit wordt
op de stukken vermeld.
De commissie legt bij de klankbordgesprekken in elke vergadering en elk gesprek, met toepassing van
artikel 86 van de Gemeentewet, geheimhouding op over de inhoud van de stukken en het behandelde
tijdens de vergadering of het gesprek. De (fungerend) voorzitter van de commissie ziet erop toe dat hieraan
wordt voldaan.

3.

4.

5.
6.
7.

De geheimhoudingsplicht brengt onder meer mee dat aan raadsleden, die geen zitting (meer) hebben in de
commissie, en aan anderen, behoudens het bepaalde in de artikelen 6, vierde lid, en 7 van deze
verordening, geen inzage in, of informatie omtrent de inhoud van de stukken of het behandelde ter
vergadering of in het gesprek wordt verstrekt.
De commissie treft, met inachtneming van artikel 9 van deze verordening, een voorziening met betrekking
tot de wijze waarop de geheimhouding blijft gewaarborgd bij het beheer van bescheiden, het voeren van
correspondentie en bij de bepaling van plaats en tijdstip van de gesprekken.
De commissie en de gemeenteraad kunnen de geheimhouding waartoe de Gemeentewet, respectievelijk
zullen de geheimhouding waartoe het derde lid van deze verordening verplicht, niet opheffen.
De geheimhoudingsplicht blijft na ontbinding van de commissie van kracht.
Het in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op de (plaatsvervangend} secretaris.

Artikel 5
1.
2.

3.
4.

De commissie vergadert zo dikwijls als de voorzitter of een meerderheid van het aantal leden dit
noodzakelijk achten.
De voorzitter bepaalt dag, uur en plaats van de vergadering. De voorzitter doet van elke vergadering
tenminste vierentwintig uur tevoren aankondiging aan de leden van de commissie en, indien het gesprek
met hem plaatsvindt, de burgemeester.
De commissie vergadert niet als niet een meerderheid van het aantal leden aanwezig is.
De commissie besluit bij de voorbereiding van een aanbeveling bij meerderheid van uitgebrachte stemmen,
waarbij elk lid één stem heeft. Bij het staken van de stemmen over de uit te brengen bevindingen, wordt het
nemen van een beslissing uitgesteld tot de volgende vergadering. Is uitstel van de beslissing niet mogelijk
of staken de stemmen ook in die volgende vergadering, dan worden geen bevindingen van de commissie,
maar de verschillende meningen in het verslag opgenomen. De commissie streeft naar unanimiteit.
Het gevoelen van de minderheid wordt desgewenst in het verslag tot uitdrukking gebracht.

Artikel 6
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.

2.

Bijzondere bepalingen over klankbordgesprekken

De commissie houdt eens per jaar een klankbordgesprek met de burgemeester.
Indien de commissie dan wel de burgemeester de wens daartoe kenbaar maakt, houdt een commissie
tussentijds een klankbordgesprek met de burgemeester.
In het eerste jaar na benoeming van een nieuwe burgemeester vindt tevens een 100-dagengesprek tussen
de commissie en de burgemeester plaats.
De commissie maakt vooraf kenbaar aan de burgemeester bij wie zij informatie zal inwinnen over het
functioneren van de burgemeester. De commissie en de burgemeester stellen in onderling overleg de
agenda voor het klankbordgesprek vast. De commissie en de burgemeester krijgen voorafgaand aan het
gesprek de gelegenheid, voor zover van toepassing, het verslag van het vorige klankbordgesprek in te
zien.
Het gesprek is wederkerig. Zowel het functioneren van de burgemeester als het functioneren van de
gemeenteraad zijn onderwerp van gesprek. De commissie toetst het functioneren van de burgemeester in
elk geval aan de profielschets, de wettelijke taken van de burgemeester alsmede de andere aan de
burgemeester toebedeelde taken. Tevens wordt getoetst aan het verslag van en de afspraken uit het
vorige klankbordgesprek. Het gesprek wordt voorbereid in, en de resultaten daaruit teruggekoppeld via, het
presidium.
Drie van de klankbordgesprekken worden gevoerd in ieder geval vier weken voorafgaand aan het
klankbordgesprek dat de commissaris van de Koning met de burgemeester heeft.
In het laatste klankgesprek voor de start van de herbenoemingsprocedure geeft de commissie de
burgemeester desgewenst een indicatie of herbenoeming op dat moment naar verwachting al dan niet op
obstakels zal stuiten.
Er kunnen nadere afspraken worden gemaakt over het functioneren van de burgemeester. Deze afspraken
worden opgenomen in de verslagen.

Artikel 7
1.

Vergaderingen

Verslag

Van het klankbordgesprek wordt een verslag opgemaakt, dat niet openbaar wordt gemaakt. Het verslag
wordt voor raadsleden onder geheimhouding ter inzage gelegd bij de raadsgriffier.
Een afschrift van het verslag van het klankbordgesprek wordt toegezonden aan de burgemeester en de
commissaris van de Koning.

Artikel 8

Onvoorziene gevallen

In alle gevallen waarin deze verordening dan wel de circulaire niet voorziet, beslist de commissie.
Artikel 9

Archivering

De raadsgriffier draagt bij klankbordgesprekken zorg voor een afdoende vertrouwelijke archivering van de
stukken, waaronder het afschrift van het vastgestelde verslag. Na het aftreden van de burgemeester worden
alle betreffende stukken door de raadsgriffier vernietigd.
Artikel 10

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

ll.

de
1.
2.
3.
4.
5.

volgende vijf leden te benoemen in de commissie klankbordgesprekken burgemeester:
R.N. Bruin;
H. van Dongen;
S. Hamerslag;
P.W.H. Houben;
F. Feeburg.

Aldus besloten in de raadsvergadering
van 4 november 2019.

gem ee n te ~

DEN HELDER

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING VERORDENING COMMISSIE KLANKBORDGESPREKKEN
BURGEMEESTER DEN HELDER 2019
Artikel 1 Taak
Het houden van klankbordgesprekken met de burgemeester is onderdeel van een zorgvuldig personeelsbeleid.
Gemeenteraden kunnen zodoende terugvallen op een goed en geobjectiveerd beoordelingskader. Het houden
van klankbordgesprekken is niet geregeld in de Gemeentewet.
De formele basis krijgt vorm in deze verordening.
Artikel 2 Samenstelling commissie
De commissie bestaat uitsluitend uit vijf leden van de raad. Het verdient aanbeveling dat zowel de coalitie als de
oppositie in de commissie zijn vertegenwoordigd. Verlies van het raadslidmaatschap betekent automatisch het
einde van het lidmaatschap van de commissie. In dat geval ontstaat een vacature waarin de raad een nieuw
raadslid dient te benoemen.
Artikel 3 Ambtelijke ondersteuning
Ambtelijke ondersteuning wordt door de griffier geleverd, en eventueel door de plaatsvervangend griffier. Voor
betrokkenheid van de gemeentesecretaris of wethouder is niet gekozen. Deze kunnen voor de commissie wel
als informatiebron worden gebruikt. De ambtelijke ondersteuners hebben geen stemrecht.
Artikel 4 Geheimhouding
De geheimhouding vindt zijn basis in artikel 86 van de Gemeentewet en omvat alle informatie hetgeen tijdens
de vergadering is gewisseld, de stukken en alle andere informatie die langs welke weg ook de commissie
bereikt, behoudens het bepaalde in artikel 7 van deze verordening.
De geheimhoudingsplicht strekt zich uit tot de leden van de commissie, alsmede tot degenen die ambtelijke
ondersteuning verlenen. Vanwege de gevoeligheid van de informatie, alsmede vanwege de mogelijke
strafrechtelijke consequenties van de schending van deze plicht, wordt aan het begin van de vergadering door
voorzitter van de vergadering op de geheimhoudingsplicht gewezen. De geheimhoudingsplicht brengt onder
meer met zich dat aan raadsleden die geen zitting (meer) hebben in de commissie en aan anderen geen inzage
in, of informatie omtrent de inhoud van de stukken of het behandelde ter vergadering of in het gesprek wordt
verstrekt.
Artikel 5 Vergaderingen
Het moment van vergaderen moet vroegtijdig bekend zijn zodat de leden van de commissie en de andere
genodigden in staat zijn gehoor te geven aan de oproeping ter vergadering. Als er sprake is van een situatie die
een spoedige bijeenkomst van de commissie vereist, kan een kortere termijn van oproeping worden ingesteld.
Artikel 6 Bijzondere bepalingen over klankbordgesprekken
Het is wenselijk in ieder geval jaarlijks het functioneren van de burgemeester te bespreken, als opmaat naar de
herbenoeming. Het klankbordgesprek wint aan kracht als het het karakter heeft van gezamenlijke reflectie op
het functioneren van het bestuur en de rol van de burgemeester daarin.
Ook vindt een eerste 100-dagengesprek plaats. Het verdient overigens aanbeveling de klankbordgesprekken
met de raad in de planning af te stemmen op de gesprekken die de burgemeester met de commissaris van de
Koning heeft over de ontwikkelingen in het functioneren van de burgemeester.
Een goed klankbordgesprek valt of staat met een goede voorbereiding. De commissie bepaalt daarom de
informanten en deelt dit mee aan de burgemeester. Als vertrekpunt zijn in ieder geval relevant de profielschets
bij benoeming en de wettelijke taken van de burgemeester, te weten zijn voorzitterschap van raad en college en
zijn taken als eenhoofdig orgaan, in het bijzonder zijn verantwoordelijkheid voor de handhaving van de
openbare orde en veiligheid. En verder zijn eventuele portefeuille als lid van het college.
Artikel 7 Verslag
Van alle klankbordgesprekken worden verslagen opgemaakt. Die verslagen vormen de basis voor het volgende
klankbordgesprek. Door ruimte voor inbreng van de kant van de burgemeester wint het gesprek aan kracht.
Het verslag kan bondig en beknopt zijn, ook puntsgewijs. Wel is van belang dat het verslag een goed beeld
geeft van het gesprek en de gemaakte afspraken, zodat degenen die het volgende klankbordgesprek voeren
alsmede de commissaris van de Koning zich een goed beeld daarvan kunnen vormen. Daarom is het van

belang ook de sfeer te schetsen, waarin het gesprek plaatsvond. De raadsleden die niet hebben deelgenomen
aan de klankbordgesprekken moeten op enig moment kennis kunnen nemen van het verslag omdat het immers
een aanloop is naar besluitvorming over een aanbeveling tot herbenoeming, en het gesprek over de
herbenoeming plaatsvindt tussen de commissaris en raad als geheel en niet slechts de leden van de raad die
de klankbordgesprekken hebben gevoerd. Wat in het klankbordgesprek gewisseld wordt, behoort tussen de
raad en de burgemeester te blijven. Dat maakt dat het verslag dat van dat gesprek gemaakt wordt niet
openbaar wordt gemaakt (vgl. artikel 61 c van de Gemeentewet).
Het verslag wordt ondertekend door de voorzitter en secretaris van de commissie.

Artikel 8 Onvoorziene gevallen
Dit artikel treft een voorziening inzake de bevoegdheid van de commissie in gevallen waarover bij verordening
geen regeling is getroffen en de bevoegdheidsverdeling niet uit een andere norm voortvloeit.
Artikel 9 Archivering
Het verdient aanbeveling dat de secretaris van de commissie tijdig overleg pleegt met de beheerder van de
archiefbewaarplaats als deskundige op dit terrein over de te volgen werkwijze.
Artikel 10 Inwerkingtreding
Dit artikel spreekt voor zich.

