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Registratienummer: 

 

RVO15.0024 Portefeuillehouder: presidium 

Van afdeling: Griffie Ter inzage gelegde stukken / bijlagen:  Circulaire benoeming, functioneringsgesprek en 

herbenoeming burgemeester (AI12.07713).  Verordening evaluatiegesprekken burgemeester 

en raad (RB.034/Griffie).  Brief commissaris van de Koning inzake 

herbenoeming burgemeester (AI15.01680). 

Behandelend ambtenaar: 

Telefoonnummer: 

E-mail adres: 

mr. drs. M. Huisman 

(0223) 67 8101 

m.e.huisman@denhelder.nl 

Onderwerp:  Verordening vertrouwenscommissie 2015 

 

Gevraagd besluit: 

1. De Verordening vertrouwenscommissie 2015 vast te stellen; 

2. De Verordening evaluatiegesprekken burgemeester en raad, vastgesteld op 31 maart 2008, in te 

trekken.  

 

Publiekssamenvatting 

Op 1 januari 2016 loopt de ambtstermijn van de burgemeester van Den Helder, de heer K.F. Schuiling, af.  

Op grond van de wettelijke regels dient de gemeenteraad voor de herbenoeming van de burgemeester bij 

verordening een raadscommissie in te stellen. Deze commissie moet zich een oordeel vormen over het 

functioneren van de burgemeester en bereidt een aanbeveling tot herbenoeming voor. De commissie wordt 

ondersteund door de griffier, als secretaris van de commissie. Tevens zullen een wethouder en de 

gemeentesecretaris respectievelijk als adviseur en informant van de commissie optreden. De samenstelling, 

taken, bevoegdheden en werkwijze van de commissie zijn juridisch vastgelegd in de Verordening 

vertrouwenscommissie 2015, die is afgeleid van de landelijke modelverordening van het ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.  

 

Inleiding 
Op 1 januari 2010 is de heer K.F. Schuiling benoemd als burgemeester van de gemeente Den Helder voor een 
periode van zes jaar. Zijn ambtstermijn eindigt derhalve op 1 januari 2016. In verband hiermee heeft de 
commissaris van de Koning uw raad op 18 maart jl. een brief toegezonden met het verzoek er voor zorg te 
dragen hem de aanbeveling in het kader van de procedure tot herbenoeming tijdig aan hem toe te zenden (voor 
1 september 2015).  
 
In onderhavig raadsvoorstel wordt u een verordening voorgelegd om te komen tot een aanbeveling van 
herbenoeming door een door de gemeenteraad in te stellen raadscommissie. De verordening is gebaseerd op 
de modelverordening uit de Circulaire van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
‘benoeming, functioneringsgesprekken en herbenoeming burgemeester’ (zie bijlage, verder te noemen: 
Circulaire). In de verordening is daarmee tevens de procedure vastgelegd tot het benoemen van een nieuwe 
burgemeester alsmede voor het houden van functioneringsgesprekken. In verband met dit laatste vervangt 
deze verordening de eerder door uw raad vastgestelde Verordening evaluatiegesprekken burgemeester en raad 
(zie bijlage).   

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 
Zorg dragen voor een zorgvuldige procedure om te komen tot een aanbeveling van de gemeenteraad tot 
herbenoeming van de burgemeester. 

 

Kader 

Gemeentewet, Archiefwet en circulaire ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.  

 

Argumenten 
In de Circulaire is bepaald dat er een verordening wordt vastgesteld door de gemeenteraad. De nu aan u 
voorgelegde verordening is gebaseerd op de modelverordening behorend bij de Circulaire. Op één punt wordt 
inhoudelijk afgeweken van de modelverordening, namelijk de ambtelijke ondersteuning. In de modelverordening 
is bepaald dat de gemeentesecretaris als plaatsvervangend secretaris van de commissie optreedt. Voorgesteld 
wordt de gemeentesecretaris als informant te betrekken in het proces van (her)benoeming. De functie van 
plaatsvervangend secretaris van de vertrouwenscommissie zal door de plaatsvervangend griffier worden 
verzorgd. 
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Profielschets is het toetsingskader  
De vertrouwenscommissie die de aanbeveling voorbereidt vormt zich een oordeel over het functioneren van de 
burgemeester. Het toetsingskader daarvoor wordt in de eerste plaats gevormd door de profielschets. Deze kan 
niet worden herschreven; wel kunnen er toekomstgerichte afspraken met de burgemeester worden gemaakt.  
De profielschets is ook de basis geweest voor de functioneringsgesprekken die met de burgemeester zijn 
gevoerd. De verslagen van deze functioneringsgesprekken zijn beschikbaar voor de raadscommissie. 
 
Informatiebronnen 
In artikel 10 van de Verordening vertrouwenscommissie 2015 wordt bepaald dat de vertrouwenscommissie de 
informatiebronnen om een oordeel te vormen over het functioneren van de burgemeester vooraf kenbaar maakt 
aan de burgemeester, de raad en de commissaris van de Koning.  
De raadscommissie zal u per brief informeren over de informatiebronnen. 

 

Samenstelling 
Er is sprake een commissie die tot taak heeft de aanbeveling tot benoeming of herbenoeming van de 
burgemeester voor te bereiden en een functioneringsgesprek te houden met de burgemeester. Omdat de 
commissie wordt ontbonden als het gaat om de taken bij benoeming en herbenoeming, maar niet bij de 
functioneringsgesprekken, wordt geadviseerd in de samenstelling van de commissie continuïteit te waarborgen. 
Voorts is het aan te bevelen in de commissie leden te benoemen die affiniteit hebben met het voeren van 
functioneringsgesprekken dan wel affiniteit hebben met personeelsaangelegenheden.  

 

Maatschappelijk draagvlak 

Het voorstel leent zich niet voor het houden van een referendum, omdat het vaststellen van verordeningen op 

grond van artikel 2, onder k,  van de Referendumverordening 2012 zijn uitgesloten voor het houden van een 

referendum. 

 

Financiële consequenties 

Aan dit voorstel zijn geen financiële gevolgen verbonden. 

 

Communicatie 
De privacy van de burgemeester moet in deze procedure worden gegarandeerd. Dit brengt met zich mee dat de 
werkzaamheden van de raadscommissie geheim moeten blijven. Deze geheimhouding wordt in de verordening 
nader uitgewerkt. De aanbeveling van de gemeenteraad is openbaar (artikel 61c, derde lid, Gemeentewet). 
Deze wordt tijdens een openbare raadsvergadering openbaar gemaakt. Deze openbare raadsvergadering is 
aansluitend aan de besloten raadsvergadering waarin over de aanbeveling wordt beraadslaagd. 

 

Realisatie 
Gestreefd wordt om voor het zomerreces de besloten raadsvergadering over de aanbeveling inclusief stemming 
te houden. Daarna wordt de aanbeveling naar de Minister gestuurd door tussenkomst van de commissaris van 
de Koning. 

 

Den Helder, 15 april 2015 

 

 

Het presidium van de gemeente Den Helder, 

 

 

plaatsvervangend voorzitter 

P.R. Reenders 
 

  

 

raadsgriffier 

mr. drs. M. Huisman 
 

  


