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Vaststelling vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester en verordening op de
vertrouwenscommissie

Het presidium stelt de raad voor het volgende te besluiten:
1. De raadsleden Marcel Brouwer, Stef Leliveld, Jan Hardenberg, Jaap Aartman,
Berry Dors, Marco Oehlenschläger, Elias van Belzen en Leen Mur te benoemen als
lid van de vertrouwenscommissie die de aanbeveling tot (her)benoeming van de
burgemeester voorbereidt;
2. de wethouders te verzoeken om iemand uit hun midden te selecteren als adviseur
van de vertrouwenscommissie die de aanbeveling tot (her)benoeming van de
burgemeester voorbereidt;
3. vaststellen verordening op de vertrouwenscommissie die de aanbeveling tot
herbenoeming voorbereidt
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Toelichting
Inleiding
In het jaar 2013 zal de commissaris van de koningin van Zuid-Holland aan Frans Buijserd
vragen of hij in aanmerking wil komen voor nog een termijn als burgemeester in de
gemeente Nieuwkoop. Als hij hier bevestigend op reageert, dan wordt de
herbenoemingsprocedure gestart. Bij deze procedure is het aan een zogenaamde
vertrouwenscommissie om een aanbeveling voor de gemeenteraad voor te bereiden. In
de verordening wordt de samenstelling en de werkwijze van deze vertrouwenscommissie
geregeld. In deze verordening is daarnaast ook de werkwijze bij benoemingen van de
burgemeester en bij de functioneringsgesprekken van de burgemeester geregeld.
Kader
In het presidium 9 oktober 2012 is afgesproken dat alle fractievoorzitters in de
vertrouwenscommissie voor de herbenoeming van Frans Buijserd plaats nemen. In de
marge van het evaluatiegesprek met de burgemeester op 29 november 2012 is
afgesproken dat een wethouder als adviseur aan de vertrouwenscommissie wordt
toegevoegd.
Beoogd effect
Een zo breed mogelijk opgestelde vertrouwenscommissie die de raad kan adviseren en
een werkwijze bij het herbenoemingsproces van de burgemeester die voor iedereen
helder is.
Argumenten
3.1 De voorbeeldverordening die oud minister van Binnenlandse Zaken, mevrouw mr.
drs. J.W.E. Spies, in 2012 heeft verspreid, is gevolgd.
Kanttekeningen
2.1 Een wethouder hoeft niet als adviseur bij de vertrouwenscommissie aan te schuiven,
maar door dit wel te doen kan een andere kant van het functioneren van de
burgemeester ook goed belicht worden.
Achterliggende stukken die ter inzage liggen
Procedure voor herbenoeming van de burgemeester, inclusief voorbeeld verordening.

Advies meningsvormende raad
Niet van toepassing, want rechtstreeks naar de besluitvormende raadsvergadering.
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