voorstel
gemeenteraad

FRACTIEVOORZITTERSOVERLEG

Vergadering van de gemeenteraad van 26 juni 2013
Portefeuillehouder

: A.A.M.M. Heijmans

Behandelend ambtenaar : M.H.R.M. Wolfs-Corten
Doorkiesnummer

Nummer raadsvoorstel: RAD-000819

: (0495) 575 206

Agendapunt: -

Wolfs, Madeleine GRIFFIE S0GRI
RAD: RAD130626 2013-06-26T00:00:00+02:00 BW: BW130501

ONDERWERP
1. Vaststellen van de “Verordening op de vertrouwenscommissie, die de aanbeveling tot benoeming
van de burgemeester voorbereidt, op de raadscommissie, die functioneringsgesprekken met de
burgemeester houdt en op de raadscommissie, die de aanbeveling tot herbenoeming van de
burgemeester voorbereidt”.
2. Intrekken van het “Protocol voortgangsgesprekken Burgemeester gemeente Weert”, vastgesteld
door de raad van de gemeente Weert op 2 juli 2008.
(initiatiefvoorstel fractievoorzittersoverleg).
AANLEIDING EN DOELSTELLING
Voorheen werd door de raad een vertrouwenscommissie ingesteld en een verordening voor de
werkzaamheden van die commissie vastgesteld op het moment dat in een burgemeestersvacature
moest worden voorzien of herbenoeming van de burgemeester aan de orde was. Een
vertrouwenscommissie bereidt namens de raad de (her-)benoeming voor. De raad beslist
uiteindelijk. De procedure om te komen tot een nieuwe burgemeester of tot herbenoeming van een
burgemeester is uitgebreid geregeld in de Gemeentewet en een ministeriële circulaire. Daarnaast
bestaan er voor de meer praktische aspecten diverse handreikingen. Voor de verordening op de
vertrouwenscommissie werd gebruik gemaakt van de betreffende modelverordening van de
provincie Limburg.
Het houden van functioneringsgesprekken met de burgemeester is in den lande pas de laatste
jaren usance geworden. Om deze gesprekken te voorzien van een organisatorische structuur werd
door de minister BZK aanbevolen lokaal een regeling hiervoor te treffen. In Weert is dit geschied
door een door de raad medio 2008 vastgesteld protocol. De leden van de voormalige
vertrouwenscommissie werden door het fractievoorzittersoverleg verzocht om aan de hand van dit
protocol namens de raad functioneringsgesprekken met de burgemeester te houden.
PROBLEEMSTELLING
In 2012 heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een nieuwe “Circulaire
benoeming, functioneringsgesprekken en herbenoeming burgemeester” uitgebracht. Deze circulaire
is op 15 juli 2012 in werking getreden. Deze circulaire vervangt de vorige ministeriële circulaire en
bevat een voorbeeldverordening voor de verschillende taken van de vertrouwenscommissie. Er kan
voor worden gekozen drie verschillende commissies te hanteren, nl. voor benoeming van de
burgemeester, voor herbenoeming en voor het houden van functioneringsgesprekken. Er kan ook
één commissie worden ingesteld voor alledrie de taken.
OPLOSSINGSRICHTINGEN
Voorgesteld wordt onderhavige verordening vast te stellen. Hiermee wordt één
vertrouwenscommissie ingesteld, die de drie taken met betrekking tot de burgemeester op zich
neemt. Hiermee wordt voorkomen dat per taak steeds opnieuw door uw raad een commissie moet
worden benoemd en een verordening moet worden vastgesteld. Bovendien leidt dit tot een grotere
continuïteit in de contacten met de burgemeester op dit vlak.
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De verordening voorziet er in dat de vertrouwenscommissie wordt bemenst door de
fractievoorzitters. Zij hebben in de dagelijkse praktijk de meeste contacten met de burgemeester
en kunnen derhalve zijn functioneren het beste beoordelen. Het toevoegen van een of meerdere
wethouders aan de commissie is toegestaan, maar is alleen aan de orde bij benoeming en
herbenoeming. Tezijnertijd wordt een voorstel daarvoor aan uw raad voorgelegd.
Voorliggende verordening bevat een verbindende bepaling ten opzichte van de Verordening
rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2012. In laatstgenoemde verordening is door
uw raad bepaald, dat raadsleden die zitting hebben in een vertrouwenscommissie een extra toelage
ontvangen. Voor het bepalen van de hoogte van die toelage dient de duur van de activiteiten dan
wel de duur van het lidmaatschap van de commissie te worden vastgesteld. In de thans
voorliggende verordening wordt geregeld wanneer de werkzaamheden dan wel het lidmaatschap
starten en wanneer er sprake is van een (tijdelijke) beëindiging van de werkzaamheden.
In bijgevoegde concept-verordening zijn de wijzigingen ten opzichte van de modelverordening bij
de ministeriële circulaire grijs gearceerd aangegeven.
COMMUNICATIE
Uw besluiten tot vaststelling van de nieuwe verordening en tot intrekking van het protocol worden
ingevolge artikel 139 van de Gemeentewet op de gebruikelijke wijze bekend gemaakt, namelijk
door plaatsing in het gemeenteblad en de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving (CVDR)
alsmede terinzagelegging in het stadhuis. De verordening wordt tevens ter kennis gebracht van de
commissaris van de Koning in de provincie Limburg.
De nieuwe verordening treedt in werking op de dag volgende op die van de bekendmaking van het
besluit.
EVALUATIE
Niet van toepassing.
ADVIES RAADSCOMMISSIE
P.M.
VOORSTEL COLLEGE
1. Vaststellen van de “Verordening op de vertrouwenscommissie, die de aanbeveling tot benoeming
van de burgemeester voorbereidt, op de raadscommissie, die functioneringsgesprekken met de
burgemeester houdt en op de raadscommissie, die de aanbeveling tot herbenoeming van de
burgemeester voorbereidt”.
2. Intrekken van het “Protocol voortgangsgesprekken Burgemeester gemeente Weert”, vastgesteld
door de raad van de gemeente Weert op 2 juli 2008.
Bijbehorend ontwerp-raadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.
Het fractievoorzittersoverleg,
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RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Weert,
gezien het voorstel van het fractievoorzittersoverleg van 2 mei 2013;

besluit:
1. Vast te stellen de “Verordening op de vertrouwenscommissie, die de aanbeveling tot benoeming
van de burgemeester voorbereidt, op de raadscommissie, die functioneringsgesprekken met de
burgemeester houdt en op de raadscommissie, die de aanbeveling tot herbenoeming van de
burgemeester voorbereidt”.
2. In te trekken het “Protocol voortgangsgesprekken Burgemeester gemeente Weert”, vastgesteld
door de raad van de gemeente Weert op 2 juli 2008.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 26 juni 2013.
De griffier,

De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans

