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RVO15.0043 Portefeuillehouder: presidium 
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E-mail adres: 
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Onderwerp:  Benoeming leden vertrouwenscommissie 

 

Gevraagd besluit: 

De leden van de vertrouwenscommissie te benoemen.  

 

Publiekssamenvatting 

In de Verordening vertrouwenscommissie 2015 is bepaald dat de vertrouwenscommissie is samengesteld uit vijf 

leden. Deze commissie heeft tot taak de aanbeveling tot benoeming of herbenoeming van de burgemeester 

voor te bereiden en functioneringsgesprekken te houden. Met dit voorstel wordt daaraan tegemoet gekomen.  

 

Inleiding 

In de Verordening vertrouwenscommissie 2015 is bepaald dat de vertrouwenscommissie is samengesteld uit vijf 

leden. Deze commissie heeft tot taak de aanbeveling tot benoeming of herbenoeming van de burgemeester 

voor te bereiden en functioneringsgesprekken te houden. Met dit voorstel wordt daaraan tegemoet gekomen.  

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 

Met het benoemen van de leden kan de vertrouwenscommissie kan deze commissie de taken gaan uitvoeren. 

 

Kader 

De Gemeentewet en de Verordening vertrouwenscommissie 2015 vormen het juridisch kader.  

 

Argumenten 

In de Verordening vertrouwenscommissie 2015 is bepaald dat de vertrouwenscommissie is samengesteld uit vijf 

leden. Deze commissie heeft tot taak de aanbeveling tot benoeming of herbenoeming van de burgemeester 

voor te bereiden en functioneringsgesprekken te houden. Wij hebben afgesproken dat voor de invulling van de 

vijf leden van de vertrouwenscommissie de drie reeds benoemde leden van de evaluatiecommissie (mevrouw 

Pater en de heren Krijns en Klopstra ) daarin plaatsnemen, aangevuld met een lid van de coalitie en een lid van 

de oppositie.  

 

Maatschappelijk draagvlak 

Er is verder geen onderzoek gedaan naar het maatschappelijk draagvlak. Het besluit tot het benoemen van 

leden voor de regionale raadscommissie is niet referendabel. Benoemingen van personen zijn namelijk 

uitgesloten in artikel 2, lid i, van de Referendumverordening 2012.  

 

Financiële consequenties 

Er zijn geen financiële consequenties. 

 

Communicatie 

Aan de benoemde leden zal via de gebruikelijke wegen (Raad en Daad, website e.d.) bekendheid worden 

gegeven. 
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Realisatie 

Na besluitvorming in uw raad kan de vertrouwenscommissie aan het werk.  

 

 

Den Helder, 15 april 2015 

 

Het presidium van de gemeente Den Helder, 

 

 

plv. voorzitter 

P.R. Reenders  
  

 

raadsgriffier 

mr. drs. M. Huisman  
  


