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Onderwerp:

Verordening vertrouwenscommissie Den Helder 2019 en
Verordening commissie klankbordgesprekken burgemeester Den Helder 2019

presidium

Gevraagd besluit:
A I.
de Verordening vertrouwenscommissie 2015 in te trekken;
ll.
de Verordening vertrouwenscommissie Den Helder 2019 vast te stellen;
Ill. de volgende leden te benoemen in de vertrouwenscommissie:
1.
G. Assorgia,
2.
P.T. Bais,
3.
P. Blank,
4.
M. Boessenkool,
5.
V.H. van den Born,
6.
J.P. van Donkelaar,
7.
K. van Driesten,
8.
S. Hamerslag,
9.
H.M. Krul,
10.
N. List,
11.
H.S. Mask,
12.
S. Wisgerhof;
IV. wethouder M.C. Wouters als adviseur aan de vertrouwenscommissie toe te voegen;
B. I.
ll.

de Verordening commissie klankbordgesprekken burgemeester Den Helder 2019 vast te stellen;
de volgende vijf leden te benoemen in de commissie klankbordgesprekken burgemeester:
1.
R.N. Bruin,
2.
H. van Dongen,
3.
S. Hamerslag,
4.
P.W.H. Houben,

5.
Publiekssamenvatting
Momenteel is de vertrouwenscommissie zowel belast met het houden van functioneringsgesprekken met de
burgemeester als met het voorbereiden van de aanbeveling tot benoeming of herbenoeming van de
burgemeester. Naar aanleiding van het vertrek van onze huidige burgemeester per 30 september 2019 hebben
de fractievoorzitters in meerderheid aangegeven het wenselijk te vinden de aanbeveling tot benoeming en
herbenoeming voortaan te laten voorbereiden door een brede commissie waarin alle raadsfracties
vertegenwoordigd (kunnen) zijn. De huidige - uit vijf leden bestaande - vertrouwenscommissie zal zich bezig
blijven houden met de klankbordgesprekken (voorheen functioneringsgesprekken) met de burgemeester.
Om dit alles te realiseren dient de Verordening vertrouwenscommissie 2015 te worden ingetrokken en moeten
twee nieuwe verordeningen worden vastgesteld. Tevens dienen de leden van de nieuwe commissies te worden
benoemd.
Inleiding
Vanaf 30 september 2019 vertrekt onze huidige burgemeester naar de gemeente Groningen en dient in zijn
opvolging te worden voorzien. De voorbereidingen hiertoe worden verricht door de vertrouwenscommissie.
In onze huidige constellatie is er een vertrouwenscommissie die zowel met het voorbereiden van de
aanbeveling tot benoeming of herbenoeming van de burgemeester is belast, alsook met de te houden
functioneringsgesprekken met de burgemeester.
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De fractievoorzitters hebben (in meerderheid) aangegeven dat ze het wenselijk vinden de werkzaamheden met
betrekking tot benoemingen en herbenoemingen los te koppelen van de werkzaamheden rond de
klankbordgesprekken. Als reden is naar voren gebracht dat het van belang is dat een aanbeveling tot
(her)benoeming van een burgemeester vanuit de vertrouwenscommissie naar de raad breed moet worden
gedragen. Daarom is uitgesproken dat in principe alle fracties vertegenwoordigd zouden moeten zijn in de
vertrouwenscommissie.
Beoogd maatschappelijk resultaat
De vertrouwenscommissie geeft mede vorm aan een zorgvuldige procedure om te komen tot een aanbeveling
van de gemeenteraad tot benoeming van een burgemeester. De vertrouwenscommissie zal de
selectiegesprekken met de burgemeesterskandidaten voeren.
De commissie klankbordgesprekken burgemeester houdt gesprekken met de burgemeester vanaf het moment
dat deze in functie is. Deze klankbordgesprekken zijn een instrument binnen de relatie tussen de gemeenteraad
en de burgemeester en kunnen worden gezien als een onderdeel van een zorgvuldig personeelsbeleid. In de
gesprekken worden wederzijds verwachtingen uitgesproken en kan indien nodig worden bijgestuurd.
Kader
De vertrouwenscommissie vindt haar juridische grondslag in de artikelen 61 en 61 a van de Gemeentewet.
Voorts zijn voor zowel de vertrouwenscommissie als de commissie klankbordgesprekken burgemeester de
artikelen 84, 86 147 en 149 van de gemeentewet relevant. Hierin zijn het instellen van commissies en het
vaststellen van verordeningen geregeld. Tenslotte vormt ook de 'Circulaire benoeming, klankbordgesprekken en
herbenoeming burgemeester' van 29 september 2017 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties een kader.
Argumenten
In de Verordening vertrouwenscommissie 2015 zijn zowel de taken opgenomen voor wat de
(her)benoemingsprocedure als die van de functioneringsgesprekken. Nu de wens is ontstaan de
(her)benoemingstaken bij een bredere vertrouwenscommissie onder te brengen, ligt het voor de hand twee
aparte commissies te vormen en voor beide commissies een aparte verordening vast te stellen:
1. de vertrouwenscommissie, op basis van de Verordening vertrouwenscommissie Den Helder 2019, en
2. de commissie klankbordgesprekken burgemeester, op basis van de Verordening commissie
klankbordgesprekken burgemeester Den Helder 2019.
De beide verordeningen zijn een ontvlechting van de Verordening vertrouwenscommissie 2015 en sluiten aan
bij de voorbeeldbepalingen uit de Circulaire benoeming, klankbordgesprekken en herbenoeming burgemeester.
Praktisch gezien worden met dit voorstel alleen de taken met betrekking tot de (her)benoemingsprocedure
'weggenomen' bij de huidige vertrouwenscommissie die is gevormd op basis van de Verordening
vertrouwenscommissie 2015. In deze vertrouwenscommissie zijn op 24 september 2018 mevrouw Hamerslag
en de heren Bruin, Houben, Van Dongen en Van Esdonk door uw raad tot lid benoemd. Met het intrekken van
de Verordening vertrouwenscommissie 2015 wordt hun lidmaatschap van de vertrouwenscommissie beëindigd.
Het ligt voor de hand deze raadsleden te benoemen voor de resterende taken uit de oorspronkelijke
verordening, die thans zijn vastgelegd in de Verordening commissie klankbordgesprekken burgemeester 2019.
Het is niet verplicht een of meer van de wethouders als adviseur aan de vertrouwenscommissie toe te voegen,
maar dit wordt wel wenselijk geacht. Van de zijde van het college van burgemeester en wethouders is
wethouder Wouters bereid gevonden dit adviseurschap op zich te nemen. De adviseur is geen lid van, en heeft
geen stemrecht in, de commissie. De raad dient te besluiten de wethouder Wouters als adviseur aan de
commissie toe te voegen.
De commissie klankbordgesprekken burgemeester heeft een permanent karakter voor de bestuursperiode.
De vertrouwenscommissie wordt na haar werkzaamheden ontbonden.
Maatschappelijk draagvlak
Er is geen onderzoek gedaan naar het maatschappelijk draagvlak om de huidige vertrouwenscommissie te
vervangen door een 'bredere' vertrouwenscommissie en een commissie klankbordgesprekken burgemeester.
Het te nemen besluit is niet referendabel. Het vaststellen en intrekken van verordeningen is hiervan uitgesloten
op grond van artikel 2, onder k, van de Referendumverordening 2012. Het benoemen van personen is
uitgesloten op grond van artikel 2, onder i, van de Referendumverordening 2012.
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Het besluit heeft geen aspecten met betrekking tot duurzaamheid.

Financiële consequenties
De leden van de vertrouwenscommissie ontvangen op basis van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke
ambtsdragers voor de duur van hun werkzaamheden, te bepalen door de burgemeester, een toelage van
€ 122,40 per maand(€ 124,85 per 1 januari 2020). Deze vergoeding geldt niet voor de leden van de commissie
klankbordgesprekken burgemeester.
Communicatie
De verordeningen worden op de gebruikelijke wijze gepubliceerd.
Realisatie
Na het vaststellen van de verordeningen en het benoemen van de leden in de commissies kunnen de
commissies aanvangen met hun werkzaamheden. Voor de vertrouwenscommissie zal dit snel na de benoeming
zijn. De commissie klankbordgesprekken burgemeester zal op termijn aanvangen met het voorbereiden op en
houden van het zogenaamde 100-dagengesprek met de nieuwe burgemeester.

Den Helder, 26 augustus 2019.
Het presidium van de gemeente Den Helder,

H.M. Krul
voorzitter

