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Registratienummer: 

 

RVO18.0060 Portefeuillehouder: presidium 

Van afdeling: Griffie Ter inzage gelegde stukken / bijlagen:  Verordening Vertrouwenscommissie 2015 

(RB15.0022) Behandelend ambtenaar: 

Telefoonnummer: 

E-mail adres: 

F.V.A. Hoogervorst 

(0223) 67 8102 

f.hoogervorst@denhelder.nl 

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

 

Gevraagd besluit: 

Vijf leden te benoemen in de vertrouwenscommissie. 

 

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 in de bemensing van de 

commissie voorzien. 

 

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. 

  

Beoogd maatschappelijk resultaat 

Met het benoemen van de leden kan de vertrouwenscommissie haar taken 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. In het verleden is aangegeven dat het wenselijk is dat 

de vertrouwenscommissie een evenwichtige verdeling kent tussen leden uit de coalitie en de oppositie, waarbij 

is uitgegaan van drie leden uit de oppositie en twee uit de coalitie (dit is wettelijk overigens níet 

voorgeschreven). Het is mogelijk dat op het moment dat dit voorstel u wordt aangeboden, nog geen duidelijk is 

welke partijen de coalitie gaan vormen. In die situatie is het in overweging te nemen het voorstel aan te houden 

tot dit wél het geval is. De vertrouwenscommissie doet haar werkzaamheden vanuit de invalshoek van 

werkgever. Dit houdt in dat enige affiniteit met personeelswerk wenselijk is. Daarnaast heeft een aantal 

kandidaten in de vorige raadsperiode reeds ervaring opgedaan in de werkzaamheden van de 

vertrouwenscommissie. Dit gegeven kunt u ook bij uw afweging betrekken. 

 

Maatschappelijk draagvlak 

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

leden voor de vertrouwenscommissie is niet referendabel. Benoemingen van personen zijn namelijk uitgesloten 

in artikel 2, lid i, van de Referendumverordening 2012. Het voorstel heeft geen aspecten met betrekking tot 

duurzaamheid. 

 

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 haar werkzaamheden uitvoeren. 

 

 

Den Helder, 24 april 2018 

 

Het presidium van de gemeente Den Helder, 

 

 

voorzitter 

Koen Schuiling  
  

 

raadsgriffier 

mr. drs. M. Huisman  
  


