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RAADSVOORSTEL

Raadsvoorstel

Onderwerp: Verordening vertrouwenscommissie benoeming burgemeester 
Bergen NH 2021 en benoeming leden en adviseur 
vertrouwenscommissie

Voorgesteld besluit

De raad besluit:
I           de Verordening vertrouwenscommissie benoeming burgemeester Bergen NH 2021 
            vast te stellen.

II. de volgende raadsleden als lid van de vertrouwenscommissie te benoemen:
- de heer M.J. Smook
- mevrouw S.C. Groen – Bruschke
- mevrouw M.E. de Jongh
- mevrouw M.J. van Kranenburg
- mevrouw W.A.T. Grooteman
- de heer J.M. Halff
- de heer A.P. van Huissteden
- de heer J.G. Bruin

III. als adviseur van de vertrouwenscommissie te benoemen:
- de heer E.J. Bekkering (wethouder)

Geheimhouding       Nee     Ja 
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RAADSVOORSTEL

INLEIDING
Sinds maart 2020 is er in de gemeente Bergen een waarnemend burgemeester. In overleg 
met de Commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland is in december 2020 
besloten de procedure om te komen tot de voordracht en benoeming van een nieuwe 
burgemeester te starten. Op grond van de Gemeentewet stelt de gemeenteraad uit zijn 
midden een vertrouwenscommissie in. De vertrouwenscommissie voert gesprekken met 
kandidaten voor het ambt van burgemeester en komt met een aanbeveling aan de raad. De 
vertrouwenscommissie volgt de werkwijze zoals vastgelegd in de Gemeentewet en 
verordening.

INVLOED KADERS OP KEUZERUIMTE
Het instellen van een vertrouwenscommissie is op grond van de Gemeentewet verplicht.

TOELICHTING OP HET VOORSTEL 
De verordening is opgesteld conform de richtlijnen van het ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties en regelgeving in de Gemeentewet.
De vertrouwenscommissie wordt gevormd door de fractievoorzitters. De aanbeveling van het 
Ministerie dat een adviseur (een wethouder) wordt toegevoegd aan de 
vertrouwenscommissie is gevolgd. De fractievoorzitters zijn van mening dat dit toegevoegde 
waarde heeft voor het proces van de commissie. Tegelijkertijd geeft het kandidaten de kans 
vanuit eerste hand ook vanuit het college informatie te krijgen over de gemeente.
Adviseurs en ambtelijk ondersteuners hebben geen stemrecht.

DOOR HET COLLEGE OVERWOGEN ALTERNATIEVEN
Niet van toepassing. 

REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE
Niet van toepassing

RISICO’S 
-

FINANCIËN 
De kosten om te komen tot de voordracht van een nieuwe burgemeester worden geraamd 
op € 20.000,--. Deze kosten zullen worden verwerkt in de 1e Firap 2021.

DUURZAAMHEID
Niet van toepassing. 

PARTICIPATIE
Participatie is aan de orde bij het opstellen van de profielschets, een van de werkzaamheden 
van de vertrouwenscommissie.

UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE 
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Na vaststelling wordt de verordening bekendgemaakt in het elektronisch gemeenteblad van 
Bergen op www.officielebekendmakingen.nl. De verordening wordt ingetrokken op de dag 
volgend op die waarop de burgemeester zijn ambt heeft aanvaard. Tot die tijd wordt de 
verordening beschikbaar gesteld op www.overheid.nl 

Na 9 februari 2021 gaat de vertrouwenscommissie aan de slag om te komen tot de 
aanbeveling van een nieuwe burgemeester. De planning daarbij is dat in de 
raadsvergadering van 29 juni 2021 de aanbeveling van de nieuwe burgemeester openbaar 
gemaakt wordt.

BIJLAGEN
- raadsbesluit instellen vertrouwenscommissie en benoeming leden en adviseurs;
- toelichting verordening vertrouwenscommissie.

ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN
-

Hoogachtend, 

Presidium,

A.J.M. (Ad) Anthonissen 
Griffier a.i.

J.P. (Peter) Rehwinkel
voorzitter
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