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RAADSVOORSTEL

Raadsvoorstel

Onderwerp: Wijziging van de Verordening op de vertrouwenscommissie 
benoeming burgemeester Bergen NH 2021

Voorgesteld besluit

De raad besluit vast te stellen de navolgende:
Wijziging van de Verordening op de vertrouwenscommissie benoeming burgemeester 
Bergen NH 2021
Artikel 15 komt als volgt te luiden:
Artikel 15 Ontbinding 
1. De commissie blijft in stand zolang zij niet wordt ontbonden.
2. De commissie wordt geacht te zijn ontbonden op de dag volgend op die waarop door 
de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties aan de gemeenteraad bekend is 
gemaakt dat in de vacature van burgemeester is voorzien.
3. De originele bescheiden die de commissie heeft ontvangen van de commissaris of 
van sollicitanten worden onmiddellijk na ontbinding van de commissie aan betrokkenen 
teruggezonden.
4. Alle overige aan de commissie verstrekte bescheiden en alle kopieën van in artikel 13 
bedoelde bescheiden worden onmiddellijk na het in het vorige lid bedoelde tijdstip door de 
leden en de adviseur bij de secretaris ter vernietiging ingeleverd.
5. De in het vijfde lid bedoelde bescheiden worden door de secretaris terstond 
vernietigd.

Geheimhouding       Nee     Ja 
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RAADSVOORSTEL

INLEIDING
Op 9 februari 2021 heeft de gemeenteraad van de gemeente Bergen de Verordening op de 
vertrouwenscommissie benoeming burgemeester Bergen NH 2021 (hierna te noemen 
Verordening) vastgesteld. Door het vertrek van dhr. Halff (fractievoorzitter D66) na de 
vaststelling van de Verordening en de daardoor opengevallen plek in de 
vertrouwenscommissie is in de raadsvergadering van 8 april 2021 de nieuwe fractievoorzitter 
D66, mevrouw Otto-van der Ende, in de vertrouwenscommissie benoemd. Ook de 
Verordening op de vertrouwenscommissie dient hiervoor te worden gewijzigd door artikel 15, 
het tweede lid van de Verordening te schrappen. 
Deze luidt:
2. De samenstelling van de commissie kan tussentijds niet worden aangepast.

en 

verder te bepalen: dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking en 
heeft terugwerkende kracht tot en met 8 april 2021.

Binnen het Presidium is daarbij de afspraak gemaakt dat de Vertrouwenscommissie na 
ontvangst van de sollicitatiebrieven van de Commissaris van de Koning niet meer wordt 
gewijzigd.

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

TOELICHTING OP HET VOORSTEL 
Niet van toepassing.

DOOR HET COLLEGE OVERWOGEN ALTERNATIEVEN
Niet van toepassing. 

REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE
Niet van toepassing

RISICO’S 
-

FINANCIËN 
Niet van toepassing.
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DUURZAAMHEID
Niet van toepassing. 

PARTICIPATIE
Niet van toepassing.

UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE 
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 

BIJLAGEN
/

ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN
-

Hoogachtend, 

Presidium,

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

J.P. (Peter) Rehwinkel
voorzitter
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