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Voorstel tot benoeming van mevrouw M.E. Dijk in de Vertrouwenscommissie

Publiekssamenvatting:
De gemeenteraad heeft op 4 november 2019 de vertrouwenscommissie ingesteld. Deze commissie heeft
als taak de aanbeveling tot benoeming van de burgemeester voor te bereiden. Wegens een gebrek aan
geschikte kandidaten is de benoemingsprocedure in februari 2020 stopgezet. De procedure wordt de
komende periode weer gestart, waarmee de vertrouwenscommissie haar werkzaamheden zal hervatten.
In de Verordening op de vertrouwenscommissie 2019 is geregeld dat de commissie bestaat uit maximaal
één lid per fractie, te benoemen door en uit de gemeenteraad. Inmiddels heeft de raad er in februari 2020
een fractie bijgekregen, te weten de fractie Dijk. Op basis van de verordening mag ook namens deze
fractie een lid worden benoemd. Thans wordt voorgesteld mevrouw M.E. Dijk te benoemen tot lid van de
vertrouwenscommissie.

Geadviseerd besluit
1. Mevrouw M.E. Dijk te benoemen als lid van de vertrouwenscommissie.

Raadsvoorstel:
Aanleiding en context
Uw raad heeft op 4 november 2019 de vertrouwenscommissie ingesteld. Deze commissie heeft als
taak de aanbeveling tot benoeming van de burgemeester voor te bereiden. Wegens een gebrek aan
geschikte kandidaten is de benoemingsprocedure in februari 2020 stopgezet. De procedure wordt de
komende periode weer gestart, waarmee de vertrouwenscommissie haar werkzaamheden zal
hervatten. In de Verordening op de vertrouwenscommissie 2019 is geregeld dat de commissie bestaat
uit maximaal één lid per fractie, te benoemen door en uit de gemeenteraad. Inmiddels heeft de raad er
in februari 2020 een fractie bijgekregen, te weten de fractie Dijk. Op basis van de verordening mag
ook namens deze fractie een lid worden benoemd. Thans wordt voorgesteld mevrouw M.E. Dijk te
benoemen tot lid van de vertrouwenscommissie.
Doelen en resultaten
Met de benoeming zijn alle fracties vertegenwoordigd in de vertrouwenscommissie.
Kaders en omstandigheden
In artikel 2, lid 1, van de Verordening vertrouwenscommissie Den Helder 2019 is bepaald dat de
commissie bestaat uit maximaal één lid per fractie, te benoemen door en uit de gemeenteraad.
Argumenten en alternatieven
Het is op zich geen verplichting dat alle fracties zitting nemen in de vertrouwenscommissie. In de
eerdere besluitvorming over de vertrouwenscommissie is er echter voor gekozen een zo breed
mogelijke vertegenwoordiging uit de raad zitting te laten nemen in de vertrouwenscommissie, zodat er
een maximaal draagvlak ontstaat voor de te benoemen burgemeester.
Bestuurlijke vernieuwing
Het voorstel heeft geen specifieke aspecten met betrekking tot bestuurlijke vernieuwing. Het besluit is
niet referendabel omdat de benoeming van personen is uitgesloten in artikel 2, onder i, van de
Referendumverordening 2012.
Duurzaamheid
Het voorstel heeft geen specifieke duurzaamheidsaspecten.
Financiële consequenties
De leden van de vertrouwenscommissie krijgen een vergoeding voor hun werkzaamheden van €
124,85 op maandbasis voor de perioden waarin zij hun werkzaamheden verrichten.
Uitvoering en planning
Na de benoeming kan de vertrouwenscommissie haar werkzaamheden in voltalligheid hervatten.
Communicatie
Over de benoeming van mevrouw Dijk zal op de gebruikelijke manieren worden gecommuniceerd,
onder meer via de website van de gemeenteraad.
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Onderwerp

Voorstel tot benoeming van mevrouw M.E. Dijk in de
Vertrouwenscommissie

De raad van de gemeente Den Helder;

Gelezen het raadsvoorstel van het presidium van 28 mei 2020,

besluit:
1. Mevrouw M.E. Dijk te benoemen als lid van de vertrouwenscommissie.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 2 juni 2020
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