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Onderwerp: Verordening op de raadscommissies functioneringsgesprekken en herbenoeming
burgemeester.
Aan de raad,

Beslispunt:

1.

•

Vast te stellen de verordening op de raadscommissies, die de
functioneringsgesprekken met de burgemeester houdt en aanbeveling
tot herbenoeming van de burgemeester voorbereidt.

Waar gaat dit voorstel over?
In juni 2012 is de ‘ Circulaire benoeming, functioneringsgesprekken en herbenoeming van
het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 15 juli 2012’ verschenen.
Doel: om de procedures aangaande genoemde zaken te stroomlijnen en te actualiseren,
met name om de grotere rol die de raden daarin hebben, te formaliseren.
Daarbij is een VNG model van een daarbij behorende verordening gevoegd.
Tot nu toe zijn de functioneringsgesprekken gevoerd op basis van onderlinge afspraken
tussen fractievoorzitters en de burgemeester. Daarbij is gebruik gemaakt van de
Handreiking functioneringsgesprekken tussen raad en burgemeester.
Ministerie van Binnenlandse zaken, kenmerk BK08/56037 d.d. 3 juli 2008.
In het presidium is besloten deze set afspraken te formaliseren in een verordening, conform
de huidige tijdgeest. Met name de rechten van de burgemeester, de vertrouwelijkheid en
het functioneringsgesprek als opmaat voor de herbenoemingsprocedure, zijn op deze wijze
beter gewaarborgd.
De instelling van de vertrouwenscommissie bij een benoeming van de burgemeester, is ook
opgenomen in de standaard verordening. In Bergen is gekozen daarvoor een aparte
verordening op te stellen op het moment dat een benoeming aan de orde is.
Gezien de relatie van de functioneringsgesprekken met een herbenoemingsprocedure, en
omdat een herbenoeming nu aan de orde is, is gekozen, conform de standaardverordening,
beide raadscommissies in één verordening op te nemen. Let wel: de raad dient deze beide
commissies, als die aan de orde zijn, bij apart raadsbesluit in te stellen. De verordening
werkt dan als raamwerk. Het is een korte en krachtige Verordening van vijf pagina’s.
Gezien de gewenste continuïteit in de deelnemers aan de functioneringsgesprekken en de
opmaat ervan naar de herbenoeming, is gekozen om de fractievoorzitters als deelnemers
aan beide raadscommissies aan te wijzen. Niet de raad benoemt, maar de commissies
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kiezen zelf uit hun midden de voorzitter en plaatsvervangend voorzitter. Zij blijven
deelnemers aan de vergadering. Dit is in de verordening opgenomen.
De raad kan, hoeft niet, één of meer wethouders als adviseur toe te voegen aan de
raadscommissie voor de herbenoeming. Het ligt voor de hand dat de raad bij het opstellen
van zijn uiteindelijke aanbeveling over de herbenoeming, het gevoelens van de wethouders
over het functioneren van de burgemeester meeweegt. In de toelichting is opgenomen dat
het college een voorstel kan indienen wie dat kan zijn namens het college.
Een begrippenomschrijving is achterwege gelaten bij deze verordening gezien de
uitgebreide toelichting bij de verordening en de daarbij behorende Circulaire, welke ter
inzage op het Risbis is geplaatst.
2.

Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt?
De raad krijgt door deze besluitvorming een raamwerk met afspraken, samenstelling, taken
en werkwijze voor de raadscommissies, die de functioneringsgesprekken met de
burgemeester voert en de aanbeveling voor de herbenoeming opstelt. Ook de archivering
van de (vertrouwelijke) stukken is nu vastgelegd.

3.

Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen?
Raad, burgemeester,griffier, Commissaris van de Koningin en de Minister.

4.

Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken?
De meerwaarde van de Verordening, gezien het belang van een goede uitvoering van de
functioneringsgesprekken met de burgemeester en de herbenoemingsprocedure, is
evident. Het is gebruikelijk de VNG modellen als basis voor eigen besluitvorming in te
zetten. Specifieke Bergense inzichten zijn in de verordening opgenomen.

5.

Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt
De Verordening treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

6.

Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid?
Geen, alle werkzaamheden worden door de eigen organisatie uitgevoerd.

7.

Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen?
Het presidium heeft uitgesproken de zaken aangaande de functioneringsgesprekken te
willen formaliseren. Met name de rechten van de burgemeester, de vertrouwelijkheid en het
functioneringsgesprek als opmaat voor de herbenoemingsprocedure, zijn op deze wijze
beter gewaarborgd. Ook de werkwijze bij de herbenoemingsprocedure is door de raad
vastgesteld.

Bijlagen:
- Circulaire benoeming, functioneringsgesprekken en herbenoeming burgemeester,
BIZA d.d., 15 juli 2012

Bergen, 12 maart 2013
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