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Ter inzage gelegde stukken/ bijlagen: 
Verordening evaluatiegesprekken burgemeester 
en raad; 
Handreiking evaluatiegesprek gemeenteraad en 
burgemeester: "Evaluatie in de goede toon, 
tussen raad en burgemeester". 

Onderwerp: Voorstel tot het benoemen van leden in de evaluatiecommissie. 

Gevraagd besluit: 
Drie leden te benoemen in de evaluatiecommissie, die gesprekken voert met de burgemeester namens de raad. 

Inleiding en aanleiding 
Voor een regulier functieonderhoud is het van belang dat de burgemeester regelmatig een evaluatiegesprek 
met de gemeenteraad voert. In artikel 2 van de "Verordening evaluatiegesprekken burgemeester en raad" is 
opgenomen dat uw raad een evaluatiecommissie instelt, die gesprekken voert met de burgemeester. De 
evaluatiecommissie voert tenminste drie gesprekken per ambtsperiode. U wordt, met een verwijzing naar artikel 
4 van de betreffende verordening, voorgesteld uit uw midden drie leden te benoemen. 

Voor de achtergrond van het instellen van de genoemde verordening wordt u verwezen naar de bijlagen. 

Beoogd resultaat 
Een evaluatiecommissie in te stellen bestaande uit drie leden van uw raad. Door het instellen van een 
evaluatiecommissie wordt de mogelijkheid gecreëerd de burgemeester tenminste drie keer tijdens zijn 
ambtsperiode te laat weten hoe over zijn functioneren wordt gedacht. 

Kader 
De artikelen 147 jo. 149 en 84 van de Gemeentewet alsmede de Verordening evaluatiegesprekken 
burgemeester en raad. 

Argumenten/ alternatieven 
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 evaluatiegesprekken ligt de focus op de wijze waarop de burgemeester uitvoering geeft aan 
de profielschets. Voor een nadere toelichting over de evaluatiecommissie kan worden verwezen naar paragraaf 
2.3 van de handreiking die is opgesteld voor het voeren van evaluerende gesprekken tussen uw raad en de 
burgemeester (zie bijlage). 

Over de te benoemen leden van de evaluatiecommissie is in de voornoemde handreiking de aanbeveling 
opgenomen dat voor de kwaliteit van het gesprek van belang is dat deze leden zowel inhoupelijk als 
procedureel over voldoende kennis en kunde beschikken. Het verdient voorts de voorkeur dat de commissie is 
samengesteld uit leden van wie de competenties elkaar aanvullen. 
Bij de voorbereiding van de "Verordening evaluatiegesprekken burgemeester en raad" in maart 2008 heeft het 
toenmalige presidium de voorkeur uitgesproken de evaluatiecommissie te laten bestaan uit twee leden vanuit 
de oppositiepartijen en een lid vanuit de coalitiepartijen. 

Financiële consequenties 
In de handreiking is aanbevolen de leden van de evaluatiecommissie een training te laten volgen voor het 
voeren van een dergelijk gesprek. Voor een nadere toelichting kan worden verwezen naar paragraaf 2.5 van de 
handreiking. De keuze hiervoor hangt mede af van de reikwijdte en de diepgang van het evaluatiegesprek. 
Mocht de evaluatiecommissie hiervoor kiezen dan kunnen de kosten worden gedekt uit het raadsbudget. 
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Juridische consequenties 
De evaluatiecommissie wordt aangemerkt als een commissie in de zin van artikel 84 Gemeentewet. In verband 
daarmee kan ook geheimhouding voor de leden van deze commissie worden opgelegd. 

Communicatie 
Niet van toepassing. 

Aanpak / uitvoering 
De griffier is in de verordening de aangewezen persoon die de organisatie (waaronder het begeleiden van de 
procedurele stappen (vaststellen datum, regelen faciliteiten, e.d.), voorbereiding van het gesprek, 
verslaglegging en archivering van het evaluatiegesprek ter hand neemt. De griffier is hierbij tevens secretaris 
van de evaluatiecommissie. 

Den Helder, 23 april 201 O 

Het Presidium van D_eh , 
~ , rzitter 

, griffier 
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