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Publiekssamenvatting:
Op 4 november 2019 heeft de raad de commissie klankbordgesprekken burgemeester ingesteld, 
bestaande uit vijf raadsleden. De commissie heeft tot taak klankbordgesprekken (voorheen 
functioneringsgesprekken) te houden met de burgemeester. Ook het voeren van het zogenaamde 100-
dagengesprek (dit is een gesprek met de burgemeester dat ongeveer 100 dagen na zijn benoeming wordt 
gevoerd) behoort tot de taken van de commissie. Eén van de leden van de commissie, de heer Feeburg, 
heeft laten weten wegens zijn drukke werkzaamheden ontslag te nemen als lid van de commissie. Thans 
moet in zijn opvolging worden voorzien. 

Geadviseerd besluit
1. mevrouw M. Boessenkool te benoemen tot lid van de commissie klankbordgesprekken burgemeester.
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Raadsvoorstel:

Aanleiding en context 
Op 4 november 2019 heeft de raad de commissie klankbordgesprekken burgemeester ingesteld en de 
raadsleden Bruin, Van Dongen, Feeburg, Hamerslag en Houben benoemd tot lid van deze commissie. 
De commissie heeft tot taak klankbordgesprekken (voorheen functioneringsgesprekken) te houden 
met de burgemeester. Ook het voeren van het zogenaamde 100-dagengesprek (dit is een gesprek 
met de burgemeester dat ongeveer 100 dagen na zijn benoeming wordt gevoerd) behoort tot de taken 
van de commissie. De heer Feeburg heeft laten weten wegens zijn drukke werkzaamheden ontslag te 
nemen als lid van de commissie. Thans moet in zijn opvolging worden voorzien. Mevrouw 
Boessenkool heeft zich kandidaat gesteld om de vacature te vervullen.

Doelen en resultaten
Met de invulling van de vrijgekomen plaats is de commissie weer bemenst zoals dat in de Verordening 
commissie klankbordgesprekken burgemeester Den Helder 2019 is bepaald en kan de commissie 
haar werkzaamheden adequaat uitvoeren.

Kaders en omstandigheden
In artikel 2 van de Verordening commissie klankbordgesprekken burgemeester Den Helder 2019 is 
bepaald dat de commissie bestaat uit vijf leden te benoemen door en uit de gemeenteraad.

Argumenten en alternatieven
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. Het is van belang dat de commissie haar werkzaamheden goed kan 
uitvoeren en dat met de bemensing daarvan aan de bepalingen van de verordening wordt voldaan. 
Het eerste gesprek met de burgemeester staat medio juni op de agenda, dus het is wenselijk voor die 
tijd een lid te benoemen.

Bestuurlijke vernieuwing
Dit voorstel heeft geen specifieke aspecten met betrekking tot bestuurlijke vernieuwing. Het te nemen 
besluit is niet referendabel. Het benoemen van personen is uitgesloten op grond van artikel 2, onder i, 
van de Referendumverordening 2012.

Duurzaamheid
Dit voorstel heeft geen aspecten met betrekking tot duurzaamheid.

Financiële consequenties
Het voorstel heeft geen financiële consequenties.

Uitvoering en planning
Met het invullen van de vacature in de raadsvergadering van 25 mei 2021 zal de commissie het 100-
dagengesprek met de burgemeester tijdig kunnen voorbereiden en voeren. 

Communicatie
Aan het benoemde lid zal via de gebruikelijke wegen (website e.d.) bekendheid worden gegeven.
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CONCEPT - Raadsbesluit

Raadsvergadering d.d. 25 mei 2021

Besluit nummer 2021-017830

Onderwerp Voorstel tot het benoemen van een lid voor de commissie 
klankbordgesprekken burgemeester

De raad van de gemeente Den Helder;

Gelezen het raadsvoorstel van het presidium van 28 april 2021,

besluit:

1. mevrouw M. Boessenkool te benoemen tot lid van de commissie klankbordgesprekken 
burgemeester.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 25 mei 2021


