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Memo 

Datum: 3 maart 2008 

Aan: Presidium 

Van: Raadsgriffie, mr. drs. M. Huisman 

Bijlage: 

Handreiking  evaluatiegesprek gemeenteraad en burgemeester:  
“Evaluatie in de goede toon”, tussen raad en burgemeester. 

Onderwerp: Evaluatiegesprek tussen raad en burgemeester 

 

 

Geachte leden van het presidium, 

 

Voor een regulier functieonderhoud is het van belang dat de burgemeester regelmatig een 

evaluatiegesprek met de gemeenteraad voert. Onder leiding van de provincie Noord-Holland hebben 

raadsgriffiers van ruim tien Noord-Hollandse gemeenten een handreiking opgesteld voor raadsleden, 

raadsgriffiers en burgemeesters voor het voeren van evaluatiegesprekken. De handreiking treft u bij 

deze memo als bijlage aan 

 

Evaluatiegesprekken zijn een uiterst bruikbaar instrument om de relaties binnen het gemeentebestuur 

(raad, burgemeester, college) zakelijk en professioneel op niveau te houden en de bestuurskracht te 

versterken. Uitgangspunt voor de inhoud van het evaluatiegesprek is de profielschets waarop de 

burgemeester is aangenomen. In de profielschets heeft de gemeenteraad haar wensen en 

competenties voor het functioneren van de burgemeester opgenomen. In de evaluatiegesprekken ligt 

de focus op de wijze waarop de burgemeester uitvoering geeft aan de profielschets.  

 

In de handreiking komen verder aan de orde de organisatie en procedure van het evaluatiegesprek, 

de samenstelling en werkwijze van de evaluatiecommissie, frequentie en verslaglegging van de 

gesprekken. De verslagen van de evaluatiegesprekken worden gebruikt bij de gesprekken die de 

commissaris van de Koningin na één, drie en vijf jaar voert met de burgemeester. Niet alleen de 

gemeenteraad, maar ook de minister van Binnenlandse Zaken Koninkrijkrelaties, die wordt 

vertegenwoordigd door de commissaris van de Koningin, is werkgever. De burgemeester wordt 

immers kandidaat gesteld door de gemeenteraad en benoemd door de Kroon. 

 

Het presidium wordt, in verband met het voorgaande en hetgeen is opgenomen in de voornoemde 

handreiking, geadviseerd de raad de in de handreiking opgenomen voorbeeldverordening 

evaluatiegesprekken burgemeester en raad, overeenkomstig te laten vaststellen. In verband daarmee 

wordt het presidium gevraagd de in de handreiking genoemde bandbreedte te bepalen wat het aantal 

raadsleden betreft die aan het evaluatiegesprek deelnemen: drie, vier of vijf? Daarna kan een 

uitwerking plaatsvinden overeenkomstig de in de handreiking opgenomen voorbeeldverordening 

evaluatiegesprekken burgemeester en raad, zodat een concept raadsvoorstel- en besluit namens het 

presidium rechtstreeks aan de raad van 14 april 2008 kan worden voorgelegd. 

 
Wat wordt er van het presidium gevraagd? 

Het presidium wordt gevraagd een keuze te maken over het aantal leden van de evaluatiecommissie: 

drie, vier of vijf leden.  

Daarnaast wordt het presidium gevraagd of ingestemd kan worden met een uitwerking 

overeenkomstig de in de handreiking opgenomen voorbeeldverordening evaluatiegesprekken 

burgemeester en raad, zodat een concept raadsvoorstel- en besluit namens het presidium 

rechtstreeks aan de raad van 14 april 2008 kan worden voorgelegd. 

 

 


