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Onderwerp: Raadscommissie herbenoeming burgemeester
Aan de raad,
Beslispunt:

De raadscommissie voorbereiding herbenoeming burgemeester in te stellen.

Waar gaat dit voorstel over?
De raad heeft op 23 april 2013 vastgesteld
de Verordening
• op de raadscommissie, die functioneringsgesprekken met de burgemeester houdt
• en op de raadscommissie, die de aanbeveling tot herbenoeming van de burgemeester
voorbereidt
Bij brief van 25 april 2013 van de Commissaris van de Koningin is kenbaar gemaakt dat de
burgemeester voor herbenoeming in aanmerking wil komen.
Voor de voorbereiding van de herbenoeming zal, op basis van bovengenoemde
verordening, een raadscommissie worden ingesteld.
Toetsingskader
In de herbenoemingsprocedure gaat het niet alleen om een terugblik.
Het gaat ook over de vraag of er wensen zijn ten aanzien van het functioneren
van de burgemeester in de nieuwe ambtstermijn, zowel inhoudelijk als
voor de samenwerkingsrelaties die zij onderhoudt of bevordert.
Daarbij geldt wel de kanttekening dat de burgemeester geselecteerd is op grond van
bepaalde persoonlijke kenmerken. In de loop van de ambtsperiode kunnen niet ineens
diametraal daartegenover staande persoonskenmerken worden gevraagd.
Daarom vindt in het herbenoemingsproces de beoordeling van het
functioneren van de burgemeester plaats aan de hand van de profielschets en de
verslagen van functioneringsgesprekken tussen burgemeester en gemeenteraad.
Als er nieuwe wensen zijn, kunnen met de burgemeester afspraken worden gemaakt over
de manier waarop de burgemeester aan die wensen kan gaan voldoen en de
termijn waarbinnen redelijkerwijs kan worden verwacht daaraan te kunnen voldoen.
Werkwijze.
In de verordening is de werkwijze en zijn de taken van de commissie nagenoeg volledig
beschreven.
De commissie dient nog wel een aantal zaken te regelen.
Gebleken is dat de voorzitter van de commissie zich kan laten bijstaan door een terzake
deskundige en ervaren technisch voorzitter, mede om de rol als deelnemer goed te kunnen
uitoefenen. Ook over het toevoegen van de gemeentesecretaris als ondersteuner van de
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commissie (art. 3), een eventueel adviseurschap van een wethouder (art. 3), eventueel te
raadplegen informatiebronnen (art. 9) , dient de commissie zich nog wel uit te spreken.
De planning van de te volgen procedure dient door de commissie vast gesteld te worden.
De procedure voor de herbenoeming, is als volgt:
Procedure herbenoeming burgemeester
12-feb-13

Gesprek kabinet CdK met griffier
planning, afstemming en doornemen

Regulier gesprek burgemeester en fractievoorzitters 5-mrt-13
functioneren, voortgang en aangeven
eventuele obstakels voor herbenoeming
Gesprek met de CdK en burgemeester
24-apr-13
op basis verslagen jaarlijkse
functioneringsgeprekken burgemeester en fractievoorzitters, aangeven in aanmerking te willen komen
voor herbenoeming
Gesprek CdK met fractievoorzitters
over wens voor herbenoeming,

22-mei-13

Brief CdK aan raad
dat herbenoemingsprocedure kan starten.

voor 3 juni 2013

Instellen raadscommissie herbenoeming

20 juni 2013

Vergaderingen herbenoemingscommissie
toetsingscriteria en taakverdeling e.a.
herbenoemingsgesprek met de burgemeester
opstellen concept aanbeveling (verslag
herbenoemingsgesprek)
bespreking concept met burgemeester en
vaststelling
Raadsvergadering (besloten en met
burgemeester)
debat over aanbeveling en vaststelling
ervan

vóór reces
----------------------------------------

----------------

Raadsvergadering (openbaar)
mededeling dat de aanbeveling is vastgesteld voor 3 nov-13
Bijlage: Verordening van 23 april 2013

Bergen, 21 mei 2013
Presidium
A.M. Kooiman
griffier

J.J.A. Houtenbos
plv. voorzitter
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