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Wie maakt meer 
van Opmeer?
Opmeer zoekt betrokken burgemeester
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Opmeer is met bijna 12.000 inwoners een trotse 

en actieve plattelandsgemeente in het open en 

groene Westfriesland. We hebben vijf unieke 

woonkernen die al verschillende decennia 

samen één gemeente vormen. Uniek is ook 

dat we een van de vijf gemeenten in het land 

zijn met een eigen gemeentelijk woningbedrijf. 

Van oorsprong zijn we een gemeenschap van 

veehouders, tuinders en kleine zelfstandigen. 

Op de Landbouwshow, die elk jaar in augustus 

wordt gehouden, een van de grootste van 

Nederland, laten we zien wat we hierin nog 

altijd te bieden hebben. 

In onze kernen zijn we nog altijd sterk met 

elkaar betrokken. We zijn nuchter van aard, 

hebben weinig woorden nodig, zijn praktisch 

ingesteld en steken graag de handen uit de 

mouwen. De vele verenigingen in de gemeente 

geven daar voldoende mogelijkheden voor. 

Dit is Opmeer

Daar zoeken we de ander op en komen we 

elkaar tegen. Er zijn vele vrijwilligers, bijna 

iedereen doet mee. De kermis, de sportclubs, 

jongerenpodium Pardoes, het carnaval en de 

wijksteunpunten hebben een centrale plaats in 

het dorpsleven. Als het even kan gaan we er op 

de fiets naartoe. Onder meer tijdens de jaarlijkse 

Gabberweek trekken kinderen, vrijwilligers en 

ondernemers met elkaar op. In een breed aanbod 

van activiteiten geven we de gemeenschapszin 

een impuls voor nu en in de toekomst, door alle 

generaties heen. 
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Aartswoud

De Weere

Hoogwoud

Spanbroek

Opmeer

5 dorpskernen

We zijn zuinig op onze unieke dorpscultuur. Om die te kunnen behouden is het belangrijk dat we een 

zelfstandige gemeente blijven. Momenteel stellen we samen met onze inwoners een toekomstvisie 

op en voeren we een bestuurskrachtmeting uit om te bezien hoe we dit het best kunnen realiseren. 

Daarbij zijn we ons ervan bewust dat zelfstandigheid alleen kan als we krachtig blijven samenwerken 

in de regio. Sinds 2013 nemen we met zes andere gemeenten deel aan het Pact van Westfriesland en 

voeren we projecten uit die onze regio op de kaart zet als aantrekkelijk om te wonen en te werken. 

De uitdaging voor Opmeer is om ondanks de beperkte schaalgrootte toch een onderscheidende 

bijdrage te blijven leveren.



We zoeken een gedreven burgemeester en 
we zien voor jou een viertal uitdagingen 
weggelegd.

In de regio, bij de provincie en in Den Haag 

komt onze burgemeester op voor de belangen 

van Opmeer. Dat wij doeners zijn weet je op 

strategisch niveau om te zetten in toegevoegde 

waarde. Je brengt een groot netwerk mee, of je bent 

in staat om binnen de verschillende verbanden snel je weg te vinden 

ten dienste van de gemeente. Naast de formele kanalen, weet je ook 

de informele paden goed te bewandelen. Je beseft dat het in ons 

belang is dat andere gemeenten ook meedoen, en dat er zaken zijn 

die ons als kleine gemeente gegund moeten worden. Het soepel 

laten verlopen van de samenwerking binnen de regio is een van je 

speerpunten en je weet wat je te doen staat als er zand in de machine 

dreigt te komen. 

Onze burgemeester zorgt op proactieve wijze 

voor een prettig werkklimaat in het 

gemeentehuis en weet samen met de wethouders 

door enthousiasme voor Opmeer nieuwe mensen 

aan de gemeente te binden. De regionale en 

landelijke ambities en de vertaling ervan naar Opmeer, zijn een 

uitdaging voor onze ambtelijke organisatie. We kunnen deze alleen 

het hoofd bieden als onze bestuurskracht op peil blijft. Daarvoor is 

het niet alleen nodig om te investeren in een goede samenwerking 

in de regio, maar ook in een robuuste eigen ambtelijke organisatie. 

Samen met de wethouders zet je je in voor de aantrekkelijkheid van 

de gemeente als werkgever. 

Uitdagingen en rollen
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Onze burgemeester bewaart een goede balans 

tussen beide voorzittersrollen, van de raad en 

van het college, en weet ze ook goed te 

scheiden. Met natuurlijk gezag neem je de 

onafhankelijke positie in die bij je rol hoort. Je 

bewaakt de sfeer in de vergaderingen, bevordert samenwerking en 

zorgt ervoor dat het debat tot concrete resultaten leidt. Je komt op 

voor de belangen van de raad en stelt je zo nodig op als coach voor 

de wethouders. Je zorgt er op de achtergrond voor dat het college 

goed kan functioneren en bevordert dat het als eenheid opereert. Je 

bent aanspreekbaar aanwezig in de wandelgangen en laat je zien na 

de vergadering. Als er wrijving ontstaat, in de raad of in het college, 

zet je ons rond de tafel om tot een oplossing te komen.

Onze burgemeester is de hoeder van de cultuur 

die Opmeer uniek maakt. Je laat je zien in de 

dorpen en kernen. Je hebt een warm hart voor het 

verenigingsleven en neemt initiatieven om dit te 

laten bloeien. Je bent daar een graag geziene gast 

en niet te beroerd om als het zo uitkomt koffie te halen voor 

vrijwilligers. Je beweegt je met zichtbaar plezier onder de mensen 

en hebt aandacht voor wat hen bezighoudt. Betrokken bij wat er in 

de verschillende sociale verbanden gebeurt, zoek je nieuwe 

mogelijkheden om verbindingen te leggen. 

Uitdagingen en rollen
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Voor jou als onze nieuwe burgemeester zijn de basis-

vaardigheden die bij die rol vereist zijn vanzelfsprekend. 

Herkenbaar. Integer. Stressbestendig. Je zegt wat je doet 

en doet wat je zegt, je stelt je onafhankelijk op en je bent 

altijd bereid tot luisteren. 

Verder vragen we van je dat je…

• bestuurlijk sensitief bent, de specifieke cultuur  

 van Opmeer aanvoelt en begrijpt hoe het spel   

 gespeeld wordt, binnen de gemeentelijke   

 bestuursorganen en daarbuiten;

• gezaghebbend en besluitvaardig bent op het  

 gebied van openbare orde en pal staat voor de  

 veiligheid van onze inwoners;

• betrokken bent bij inwoners en je gemakkelijk  

 beweegt in de dorpsgemeenschap, met hart voor  

 het verenigingsleven;

Competenties
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• communicatief bent, overweg kunt met en   

 oprecht geïnteresseerd bent in de mensen die je in  

 de uitoefening van je ambt tegenkomt, van de  

 bestuurder tot de agrariër; 

• in een toespraak, op het gemeentehuis, in de  

 gemeenschap of in de regio, welbespraakt de  

 juiste snaar weet te raken;

• over een bruikbaar bestuurlijk netwerk beschikt  

 of dat snel kunt opbouwen;

• kunt delegeren en bereid bent een coachende rol  

 in te nemen; 

• bereid bent naast je wettelijke taken een  

 inhoudelijke portefeuille op je te nemen;

• de intentie hebt om minstens zes jaar te blijven. 

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Competenties
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• Dorpsraad Spanbroek-Opmeer

• Dorpsraad Hoogwoud

• Dorpsraad Aartswoud

• Gemeenschapsraad De Weere

5 dorpskernen en 4 dorpsraden
Aartswoud

 Spanbroek

Opmeer

De Weere
Hoogwoud

Ontwikkeling leeftijd  
2011-2019 

< 35 jaar | 8,2% naar 6,2%
> 60 jaar | 4,1% naar 17,3%

• Toekomstvisie Opmeer 

• Bestuurskrachtmeting  

• Bouw  van 2 Integraal Kind 

Centra

92 werknemers

78,58 FTE

Gemeenschappelijke 
regelingen   

• Ondersteuning bestuurlijke en 

regionale samenwerking WF

• Centraal Afvalverwerkingsbedrijf 

Westfriesland

• Het Westfries Archief Noord

• Archeologie Westfriesland

• Regionale Uitvoeringsdienst Noord-

Holland Noord

• Shared Service Centre ICT DeSom

• Veiligheidsregio Noord-Holland 

Noord

• GGD Hollands Noorden

• Recreatieschap Westfriesland

• WerkSaam

Gemeentelijke organisatie Actuele ontwikkelingen

61% 
39% 

Opmeer heeft...
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Via de tool MijnBurgemeester, ontwikkeld door Citisens, hebben inwoners van Opmeer hun 

mening gegeven over het profiel van hun toekomstige burgemeester. Zij konden digitaal 

reageren op 10 stellingen en een open vraag: ”Als ik denk aan de nieuwe burgemeester van 

Opmeer, dan zie ik iemand die…”. De vragenlijst was toegankelijk via computer, tablet en 

smartphone en te bereiken via www.BurgemeesterOpmeer.nl. Na het invullen van de 

stellingen en de open vraag kregen inwoners te zien welk type burgemeester bij hun 

antwoorden past.  

Om zoveel mogelijk inwoners uit te nodigen tot deelname is het onderzoek onder de 

aandacht gebracht via gemeentelijke kanalen.  

Uiteindelijk hebben de antwoorden van 171 invullers die deelnamen aan de 

inwonersconsultatie geleid tot de inzichten die u leest in dit rapport.  
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De inwoners van Opmeer zoeken vooral iemand die dichtbij hen staat: hij/zij moet vooral in 

de wijk langskomen en overleggen met bestuurders in de regio. Op dit punt zijn invullers 

het meest uitgesproken. Daarnaast ziet men graag iemand die informeel optreedt en 

gevoelens kan laten zien. 

Invullers verschillen onderling over de vraag of de nieuwe burgemeester bij gevaar vooral 

hard moet optreden, of met iedereen om tafel gaan. Ook verschilt men sterk over de vraag 

of de nieuwe burgemeester vooral ambitieus of ervaren moet zijn. De nadruk ligt wel 

sterker op een burgemeester die de rust bewaart. Wel is er een duidelijke voorkeur voor 

iemand die zich richt op uitdagingen van de toekomst. 

Uit de open vragen blijkt dat inwoners zoeken naar een betrokken, toegankelijke 

burgemeester die de mensen kent en verbindt. Als het moet, kan hij of zij daadkrachtig 

optreden, en inwoners daarbij meenemen. 

Aan het eind van het onderzoek kregen invullers op basis van hun gegeven antwoord een 

typering te zien van de burgemeester die het best bij hun mening past. In bijlage 1 leest u 

een omschrijving van deze vier typen, die de invullers ook te zien hebben gekregen. 

De meeste inwoners kwamen uit bij een Efficiënte Probleemoplosser of Enthousiaste 

Aanvoerder, zoals uit onderstaand figuur blijkt. 
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Type burgemeester % 

Trouwe Beschermer 16% 

Kritische Coach  16% 

Efficiënte Probleemoplosser  32% 

Enthousiaste Aanvoerder 36% 

16% 16%

32%

36%

Trouwe Beschermer Kritische Coach Efficiënte
Probleemoplosser

Enthousiaste Aanvoerder
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Hieronder vindt u de resultaten van de 10 stellingen waarover inwoners van de gemeente 

Opmeer hun mening hebben gegeven. Bij elke stelling kon men aangeven welke eigenschap 

of welk gedragsvoorbeeld zij belangrijk vinden voor hun nieuwe burgemeester. 

Respondenten konden zich hierbij positioneren op een zevenpunts-schaal om hun mening 

weer te geven. 

De meerderheid van de invullers ziet graag een informele burgemeester, die gevoelens laat 

zien.  

De houding van mijn burgemeester is zakelijk/informeel 

Zakelijk | | | | | informeel 

2% 3% 10% 22% 39% 20% 4% 

2% 3%
10%

22%

39%

20%

4%

zakelijk I I I I I informeel
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blijft 

professioneel 

| | | | | laat 

gevoelens 

zien 

3% 9% 19% 21% 36% 10% 2% 

 

praat door tot 

er draagvlak is 

| | | | | onderneemt 

snel actie 

3% 11% 16% 17% 29% 17% 7% 

3%

9%

19% 21%

36%

10%

2%

blijft
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I I I I I laat gevoelens
zien

3%

11%
16% 17%

29%

17%

7%

praat door tot er
draagvlak is

I I I I I onderneemt
snel actie
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met elkaar om 

tafel 

| | | | | hard 

optreden 

8% 16% 23% 16% 18% 13% 6% 

 

komt op TV | | | | | komt in de 

wijk 

1% 0% 1% 7% 18% 42% 32% 
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bestuurders in 

Den Haag 

| | | | | burgemeesters 

in de regio 

1% 2% 1% 12% 26% 40% 19% 

 

ambitieus | | | | | ervaren 

6% 15% 13% 19% 18% 21% 6% 

1% 2% 1%

12%

26%

40%

19%

bestuurders in
Den Haag

I I I I I burgemeesters
in de regio

6%

15%
13%

19% 18%
21%

6%

ambitieus I I I I I ervaren
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straalt ambitie 

uit 

| | | | | bewaart de 

rust 

4% 8% 12% 18% 24% 26% 9% 

 

enthousiaste 

vernieuwer 

| | | | | stabiele factor 

6% 11% 19% 23% 16% 16% 8% 

4%
8%

12%

18%

24%
26%
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uit

I I I I I bewaart de rust

6%

11%

19%
23%

16% 16%
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uitdagingen 

van de 

toekomst 

| | | | | uitdagingen 

van vandaag 

3% 11% 25% 31% 12% 11% 8% 

 

3%

11%

25%
31%

12% 11%
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uitdagingen van
de toekomst

I I I I I uitdagingen van
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Inwoners is de volgende open vraag voorgelegd: 'als ik de nieuwe burgemeester van 

Opmeer zie, dan zie ik iemand die...'. De antwoorden hierop staan hieronder samengevat 

rondom enkele veelgevraagde eigenschappen.  

Thema Korte omschrijving 

..daadkrachtig is 

De nieuwe burgemeester spreekt duidelijke taal en gaat problemen niet uit 
de weg.  

"Toegankelijk is voor iedereen, daadkrachtig is en “ballen” durft te tonen" 

..verbindt 

De nieuwe burgemeester verbindt en staat boven de partijen.  

“...de gemeenschap onderling weet te verbinden, als samenleving één te 
zijn met alle Opmeerders." 

..gericht is op de 
toekomst 

De nieuwe burgemeester ziet de kansen en belemmeringen van de 
toekomst.  

"Oog heeft voor de toekomst." 

..betrokken is 

De nieuwe burgemeester staat dicht bij de inwoners, is betrokken en laat 
zijn/haar gezicht laat zien. 

"Die betrokken is bij de maatschappelijke gemeente die wij zijn. Die in 
gesprek gaat met verschillende lagen in onze gemeente: zowel jong, als 
oud, arm en rijk." 
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Hieronder ziet u de omschrijving van de vier typen burgemeesters die de invullers aan het 

eind van de vragenlijst te zien kregen. Elke invuller kreeg het type te zien dat het meest met 

hun mening op de stellingen overeen kwam. Daarnaast hadden zij de mogelijkheid om door 

te klikken en een omschrijving van alle vier de typen te lezen. 

Efficiënte Probleemoplosser  

“Waar een wil is, is een weg!” 

Probleemoplossers hebben hun blik gericht op het hier en nu, en gaan recht op hun doel af. 

Vaak zijn dit doelen die door anderen zijn gekozen en vastgesteld. 

Onderweg gaan zij moeilijkheden niet uit de weg. Sterker nog, probleemoplossers gaan 

actief aan de slag met het zoeken naar een oplossing. Zoals de naam al doet vermoeden, 

denkt dit type liever vanuit mogelijkheden dan belemmeringen. 

Dat komt omdat de probleemoplosser resultaten wil boeken. Ze kiezen voor houding die 

daar op dat moment bij helpt: formeel of informeel, samen met anderen of alleen. Het is 

maar net wat er nodig is om samen vooruit te blijven gaan. 

Kritische Coach  

“Teamwork makes the dream work” 

De kritische coach is een echte bruggenbouwer die energie krijgt van contact met anderen 

en steeds de samenwerking opzoekt. Dit type vindt het belangrijk om anderen zo veel 

mogelijk te betrekken en ervoor te zorgen dat zíj tot goede ideeën en besluiten kunnen 

komen. 

Onderweg heeft de kritische coach veel aandacht voor de omgeving: is iedereen nog 

aangehaakt? En hoe is de sfeer? Een goed proces is minstens zo belangrijk als een mooi 

resultaat. 

Hoewel hun houding eerder formeel dan informeel is, zijn kritische coaches erg sociaal 

vaardig. Ze weten goed aan te sluiten bij de leefwereld van hun publiek en houden van 

duidelijke communicatie. 

Trouwe Beschermer 

“Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg” 

Wat moet er gebeuren en wanneer? Dit zijn de vragen aan de trouwe beschermer zich mee 

bezig houdt. Daarbij richt dit type zich op uitdagingen van dit moment. Trouwe 

beschermers zijn geen fan van verandering, liever beschermen zij dat wat bekend en 

vertrouwd is. Dat steken zij ook niet onder stoelen of banken. 
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Onderweg houdt de trouwe beschermer zich zowel bezig met einddoel als met het proces. 

Problemen zijn er om op te lossen, maar niet door van de gebaande paden af te wijken. 

Als het nodig is, kan de trouwe beschermer voor een autoritaire houding kiezen. Bij 

dreigend gevaar ondernemen zij liever snel actie dan dat zij lang praten. En bevoegdheden 

zijn er om te gebruiken als de situatie daarom vraagt. 

Enthousiaste Aanvoerder 

“Alleen ga je sneller, samen kom je verder” 

De blik naar buiten! Dat is wat de enthousiaste aanvoerder typeert. Deze burgemeester 

richt zich op uitdagingen van de toekomst én heeft daar een visie op. 

Enthousiaste aanvoerders zijn niet bang voor verandering. Sterker nog, onderweg zoeken 

zij rustig de grenzen op wanneer dat nodig is. Het liefst duiken zij de inhoud in om hun 

plannen werkelijkheid te laten worden. 

Als dat nodig is, gebruiken enthousiaste aanvoerders hun bevoegdheden om zaken voor 

elkaar te krijgen. Daarbij gaan ze niet voorbij aan anderen. Met een enigszins informele 

houding weten zij anderen te betrekken en overtuigen. Samen onderweg naar die stip op 

de horizon.  

Van de 582 respondenten gaf 

bijna 40% aan op de hoogte 

te willen worden gehouden 

van de resultaten van dit 

onderzoek. 



Opmeer,	30	september	2020	
Aan:	de	gemeenteraad	van	Opmeer	
	
Hierbij	bieden	wij	u	met	genoegen	de	resultaten	aan	van	de	ideeën	uit	de	
burgerinitiatiefgroep	“Profiel	nieuwe	burgemeester	Opmeer”	in	de	vorm	van	een	
profielschets:	professionele	kwaliteiten	en	persoonlijke	eigenschappen	(zie	bijlage).	
	
Vanwege	de	recente	Coronamaatregelen	doen	we	dat	schriftelijk.	Omdat	
ondergetekende	deelnemers	uit	de	initiatiefgroep	bestuurlijke	en	politieke	ervaring	
hebben,	zijn	wij	door	de	deelnemers	gevraagd	om	het	aan	te	bieden.		Wellicht	ten	
overvloede	willen	wij	benadrukken	dat	de	initiatiefgroep	in	z’n	geheel	bestaat	uit	
bewoners	en	juist	geen	politiek	karakter	heeft.	We	hebben	niet	de	weg	van	een	
formele	procedure	van	een	burgerinitiatief	bewandeld	omdat	die	weg	zowel	u	als	
onszelf	doorlooptijd	zou	hebben	gekost.	Die	tijd	hebben	wij	benut	om		binnen	onze	
groep	ideeën	te	verzamelen.	
	
Afgelopen	zomer	is	onze	initiatiefgroep	spontaan	ontstaan.	Wij	vinden	het	belangrijk	
dat	er	bij	de	komst	van	een	nieuwe	burgemeester	gebruik	wordt	gemaakt	van	wat	er	
hierover		onder	de	inwoners	leeft.	Vroegtijdig	van	onderaf	inbrengen	maakt	het	voor	
u	mogelijk	om	daar	uw	voordeel	mee	te	doen.		
	
Onze	facebook-pagina	had	in	een	mum	van	tijd	zo’n	350	deelnemers.	Daarvan	heeft	
20%	actief	meegedaan	aan	het	digitaal	inbrengen	van	ideeën.	Wij	zijn	tevreden	over	
deze	hoge	belangstelling	en	deelname	en	er	was	sprake	van	een	positieve	inbreng	
.Er	is	energiek	en	creatief	nagedacht	over	wat	voor	persoon	men	het	liefst	als	
burgemeester	ziet	en	welke	bestuurlijke	kwaliteiten	zij/hij	bij	voorkeur	meeneemt.	
Daarbij	kwam	als	snel	een	eensgezindheid	naar	boven:	Wie	wil	er	nou	geen	
burgemeester	zijn	van	onze	prachtige	gemeente?	Wat	betreft	het	profiel	hebben	
geprobeerd	om	te	voorkomen	dat	dit	in	te	algemene	termen	wordt	geformuleerd,	
we	hebben	het	vooral	proberen	te	concretiseren	en	daarmee	een	lokale	kleur	te	
geven	voor	het	Opmeerse.		
	
Wij	hebben	overigens	ervaren	dat	bewoners,	ondernemers	en	verenigingen	het	erg	
waarderen	als	er	tijdig	en	goed	wordt	gecommuniceerd	over	de	
benoemingsprocedure	van	een	nieuwe	burgemeester.	Wij	adviseren	u	om	de	
komende	tijd	hiervoor	alle	mogelijkheden	te	benutten	o.a.	de	eigen	webpagina	van	
Opmeer,	de	media	en	de	social	media,	voor	een	zo	groot	mogelijk	bereik.	
	
Wij	hopen	dat	u	rekening	houdt	met	de	uitkomsten	van	onze	initiatiefgroep	en	
wensen	u	veel	succes	bij	uw	afwegingen.	Wij	rekenen	er	op	dat	Opmeer	voor	de	
zomer	2021	een	goede	nieuwe	burgemeester	verwelkomt.		
Voor	een	nadere	toelichting	zijn	wij		desgewenst	uiteraard	graag	bereid.		
	
Met	vriendelijke	groet,		namens	de	initiatiefgroep	profiel	nieuwe	burgemeester	
Opmeer	
	



Bijlage: Uitkomsten burgerinitiatief “Profiel nieuwe 
burgemeester Opmeer” (30-9-2020)	

8 PROFESSIONELE KWALITEITEN: 

Toekomstgericht: behartigt met visie en passie de kwaliteiten, 
pracht en kracht van de kleinschalige gemeente Opmeer met 
z’n groene plattelandskarakter (regio, provincie, “Den Haag”, 
andere partners) 

Modern: zorgt voor moderne, burgervriendelijke 
dienstverlening en uitnodigende participatie die bij deze tijd 
past; weet alle leeftijdsgroepen te bereiken en te betrekken, 
ook gebruik makend van social media  

Geloofwaardig: doet wat er gezegd is, laat dingen niet op z’n 
beloop; neemt eigen verantwoordelijkheid ook in lastige zaken; 
is realistisch in ambities en weet deze te vertalen naar Opmeer 

Is open en proactief: zegt en openbaart waarom en wat hij/zij 
doet en stimuleert ook anderen tot transparantie 

Inspirator gemeentehuis: pakt formele en interne 
bureaucratie/gerichtheid aan; bevordert oplossingsgericht en 
resultaatgericht werken; geeft eerlijk aan als zaken niet goed 
zijn gelopen en zet verbeteracties uit tot zichtbare resultaten 

Bevordert serieuze burgerparticipatie: weet wat er bij 
bewoners, ondernemers en verenigingen in alle dorpen leeft, 
neemt ook dorpsraden serieus en neemt ze tijdig mee in 
besluitvormingsprocessen 

Staat boven alle partijen in de raad: is als voorzitter van de 
raad echt onafhankelijk van het College; informeert en betrekt 
de raad (pro)actief en beantwoordt vragen op een goede manier 

Zorgt voor collegialiteit en samenhang in het College: in 
beleid, regelgeving, uitvoering, doorbreekt hokjesgeest 



8 PERSOONLIJKE EIGENSCHAPPEN: 

(Ver)bindt: bevordert samenwerking tussen alle geledingen, 
bruggenbouwer tussen bestuur, politiek en bewoners; geeft 
daarbij zelf het goede voorbeeld; een echte teamspeler, geeft 
ook anderen voldoende ruimte om zich te profileren  

Integer: eerlijk en betrouwbaar, gaat respectvol met anderen 
om.  

Zichtbaar en makkelijk benaderbaar: laagdrempelig, beweegt 
zich met menselijke maat gewoon en makkelijk tussen de 
inwoners, laat zich overal in dorpen en bij verenigingen zien en 
toon werkelijke interesse 

Goede luisteraar: doorleeft wat inwoners voelen en toont 
werkelijke interesse; neemt klachten serieus als “gratis advies” 
en gaat daar positief mee om 

Communiceert helder: is zelf proactief, duidelijk en concreet 
in de communicatie 

Ontwikkelingsgericht: nieuwsgierig, veranderingsgezind en wil 
zelf van anderen leren 

Bij voorkeur voor een vrouw in de West-Friese mannenwereld 
van burgemeesters en gezien de samenstelling van de raad 

En tot slot: alles met gepaste humor en menselijke maat en 
relativering.                   

 
  



 

 

Aan de voorzitter van de vertrouwenscommissie 

De heer M.P.J. Appelman 
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Ons Kenmerk *20.0026840* 
 

Uw kenmerk 

Datum 

20.0026840 

 

30 oktober 2020 

Afdeling Gemeentesecretaris / Marc 

Onderwerp: input profielschets burgemeester 

 

 

 

Geachte heer Appelman, Beste Mario, 

 

Allereerst dank voor de uitnodiging om input te leveren vanuit de ambtelijke organisatie voor het 

opstellen van de profielschets van de nieuwe burgemeester. U vroeg daarbij enerzijds een 

beschrijving te geven van de belangrijkste uitdagingen waar de organisatie zich voor gesteld ziet 

de komende periode en anderzijds hoe de organisatie aankijkt tegen de burgemeester als hoofd en 

belangrijkste vertegenwoordiger van de gemeente. 

 

Belangrijkste uitdagingen waar de organisatie zich voor gesteld ziet. 

De gemeente Opmeer is een beheer gemeente met een omvang van bijna 12.000 inwoners. De 

organisatie is ook krachtig op deze beheervraagstukken. Uitdaging hierbij is wel het vervullen van 

vacatures in de taakvelden Ruimtelijke Ordening en Financiën. Op dit moment is de invulling bij het 

taakveld Ruimtelijke Ordening dramatisch. 

 

Hoewel de lokale ambities overzichtelijk zijn, hebben de regionale en landelijke ambities impact op 

de gemeente en daarmee ook op de ambtelijke organisatie. 

 

Als het gaat om de regionale ambities wordt verwezen naar het uitvoeringsprogramma Pact 7.1 

Westfriesland. In dit programma zijn zes thema’s benoemd, t.w.: 1. Wonen, Leefbaarheid & 

Bereikbaarheid; 2. Energietransitie & Klimaatadaptie; 3. Ondernemen & Economie; 4. Arbeidsmarkt 

& Onderwijs; 5. Vrije tijd; 6. Sociaal domein. In het uitvoeringsprogramma zijn per thema acties 

beschreven. De komende jaren is de uitdaging om de ambities zoals genoemd bij het Pact 7.1 

invulling te geven. Een uitdaging die graag ter hand wordt genomen omdat ook de middelen door 

de gemeenteraad beschikbaar zijn gesteld om de formatie uit te breiden op strategisch niveau 

zodat de organisatie zijn rol kan oppakken. En gelijktijdig zal in samenwerking met de andere 

gemeenten een slimme verdeling van capaciteit georganiseerd moeten worden. Waarbij ook 

bestaande landelijke ontwikkelingen in regionale samenwerking opgepakt moeten worden. Maar dit 
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zal ook nadrukkelijk nadere bestuurlijke prioritering vragen, want voorkomen moet worden dat 

werkzaamheden gestapeld worden. Met andere woorden dit is nog een stevige uitdaging. 

 

De landelijke ontwikkelingen in de vorm van decentralisaties vanuit het verleden, maar ook nieuwe 

regelgeving (b.v. Incontrol statement, omgevingswet) of nieuwe bestuurlijke beleidsintensiveringen 

(b.v. duurzaamheid/klimaatadaptie/energie transitie). Zeker m.b.t. klimaatadaptie/energie transitie 

zal sprake zijn van een echt hele stevige uitdaging. 

 

 

Eigenschappen en competenties waarover de nieuwe burgemeester idealiter dient te 

beschikken. 

 

Op basis van diverse gesprekken die ik gevoerd heb en een enquête onder medewerkers (met een 

response van 50,5%, zijnde 51 personen) is een beeld gevormd omtrent eigenschappen en 

competenties waarover de nieuwe burgemeester idealiter dient te beschikken. Daarbij is gekeken 

naar basiscondities (waar iedere burgemeester over dient te beschikken); vaardigheden (waarmee 

de burgemeester zich kan onderscheiden) en persoonlijke stijl. 

 

In zijn algemeenheid komt het volgende beeld naar voren: 

 

Als het gaat om de basis condities zijn de drie meest voorkomende condities:  

 Integer  

De burgemeester handelt te allen tijde eenduidig en transparant volgens de algemeen 

geaccepteerde normen en waarden. Hij beschikt over een goed ontwikkeld moreel kompas. 

De burgemeester heeft een voorbeeldfunctie, draagt integriteitsbewustzijn actief uit en 

spreekt anderen hierop aan. Zowel intern naar het college, de raad en de ambtelijke 

organisatie, als extern. 

 Verbindend 

De burgemeester geeft richting aan en binding in een groep of gemeenschap; hij brengt 

samenwerkingsverbanden tot stand en handhaaft deze. In zijn functie wordt hij 

geconfronteerd met verschillende mensen, groepen en mogelijk tegengestelde belangen. 

Van een burgemeester wordt nadrukkelijk verwacht dat hij degene is die tegenstellingen 

overbrugt en partijen bij elkaar brengt en houdt. 

 Onafhankelijk 

Van de burgemeester wordt verwacht dat hij in hoge mate onafhankelijk opereert en geen 

bijzondere verbintenis aangaat met één of meerdere partijen. Dat geldt zowel bestuurlijk 

en politiek als maatschappelijk. De burgemeester staat op basis van gezag, positie en 

vertrouwen boven partijen en wordt als zodanig geaccepteerd, zowel in het politiek-

gemeentelijke verkeer als naar de inwoners, maatschappelijke organisaties en andere 

betrokkenen. Daarbij wordt hij gezien als ‘aanspreekpunt’ voor gemeente en gemeenschap. 

Dat vraagt onafhankelijkheid en de burgemeester moet die onafhankelijkheid blijvend tot 

uitdrukking kunnen brengen in zijn of haar functioneren. De burgemeester zal een 

natuurlijk overwicht moeten hebben en een opstelling die voldoende distantie bewaart tot 

belanghebbenden. 
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Omtrent de vaardigheden waarmee de nieuwe burgemeester zich kan onderscheiden komt het 

volgende naar voren: de burgemeester is 

 Communicatief 

Vertaalt ideeën en feiten in begrijpelijke taal, passend bij de ontvanger. Is in staat 

onder verschillende omstandigheden, met diverse mensen met verschillende 

achtergronden contact te maken. Onderhoudt schijnbaar moeiteloos het netwerk. 

 Betrokken 

Beschikt over het vermogen zich in te leven in de situatie. Luistert en erkent gevoelens 

en behoeften van anderen. Toont hier begrip voor. Is zich bewust van de impact van 

het eigen handelen. 

 Organisatiegevoelig in combinatie met coaching 

Weet hoe (informele) lijnen en systemen lopen binnen de organisatie en houdt hier 

rekening mee. Weet welke partijen/individuen binnen de (bestuurlijke) organisatie 

betrokken moeten worden bij specifieke onderwerpen en op welke manier. Is zich 

bewust van het effect van zijn handelen. Creëert ruimte voor anderen zodat zij hun 

prestaties kunnen verbeteren. Stimuleert de persoonlijke ontwikkeling van anderen 

door feedback, tips of blijken van waardering te geven, vanuit respect voor de ander. 

 Bestuurlijk sensitief in combinatie met besluitvaardig en daadkrachtig 

Herkent het belang van gebeurtenissen die van invloed zijn op het staande beleid en 

het handelen van de politiek verantwoordelijken. Weet daarnaar te handelen. Voorziet 

tijdig risico’s en kansen voor zichzelf, medebestuurders en de gemeente. Weegt 

verschillende belangen tegen elkaar af. Houdt rekening met verschillende 

perspectieven. Geeft aan wanneer iets wel of juist niet kan en laat beslissingen die hij 

zelf moet nemen niet aan een ander over. Signaleert kansen en handelt daarnaar. 

Onderneemt uit eigen beweging acties om doelen te realiseren. Neemt het voortouw. 

Zorgt voor een snel optreden als de situatie hierom vraagt. 

 

Verder is gekeken naar de persoonlijke stijl die als belangrijk wordt gezien voor de nieuwe 

burgemeester, namelijk:  

 

Als het gaat om het besturen van de gemeente treedt de burgemeester als bestuurder op de 

voorgrond: 

• is leider/aanvoerder; 

• geeft actief en inhoudelijk sturing aan het college; 

• is besluitvaardig en neemt anderen hierin mee. 

 

Op de wijze van reageren op ontwikkelingen in/buiten de gemeente handelt de burgemeester 

bedachtzaam: 

• wacht nog even voordat hij ingrijpt; 

• beziet en weegt af; 

• heeft kennis van relevante regels; 

• betrekt anderen bij zijn besluit; 

• prioriteert zorgvuldig acties, brengt focus aan. 
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In de aansturing handelt de burgemeester mensgericht door: 

• het organiseren van draagvlak; 

• wat informeel mogelijk is; 

• interacties in een groepsproces; 

• het bevorderen van sfeer. 

 

Qua regievoering richt de burgemeester zich op het proces: 

• stuurt duidelijk op proces binnen raad, college en organisatie, zorgt dat de verschillende stappen 

in het proces op een juiste wijze worden doorlopen; 

• is bewaker van het proces, strak houden aan afspraken; 

• is een begeleider en minder een leider. 

Samenvattend is onze input vanuit de organisatie m.b.t. de eigenschappen en competenties 

waarover de nieuwe burgemeester idealiter dient te beschikken, kort en bondig als volgt te 

omschrijven: 

 

De nieuwe burgemeester: 

a. is enthousiast over nieuwe organisatieontwikkelingen zoals het versterken van het 

ontmoeten intern en extern en draagt dit uit en zet zich in voor de organisatorische 

uitdagingen. Richt zich op de wat-vraag en niet op de hoe-vraag; 

b. coacht en begeleid wethouders, is “hoeder van het college” en is sfeermaker om van het 

college van Burgemeester en wethouders een team te maken; 

c. heeft het natuurlijke gezag om – met oog voor rollen en verantwoordelijkheden – de 

raadsvergaderingen voor te zitten. En vertegenwoordigt de gemeente binnen en buiten de 

gemeente (regio, provincie, VNG, Rijk) met flair; 

d. is doortastend in zijn rol van portefeuillehouder, met name in onzekere (Corona)tijden. 

 

 

Ik hoop u hiermee van dienst te zijn geweest en wens u veel succes met het selecteren van een 

kandidaat. 

 

 

 

Vragen 

Hebt u vragen, dan kunt u contact opnemen met M.A.S. Winder, telefoon 0226 – 36 3333 of via 

gemeente@opmeer.nl. 

 

Hoogachtend, 

<<< 

 

 

M.A.S. Winder MSc 

Gemeentesecretaris 

 

mailto:emailgemeente@opmeer.nl
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Wij werken op afspraak  

Hebt u een product of dienst nodig van de gemeente? Maak een afspraak via www.opmeer.nl 

 

 

http://www.opmeer.nl/


Ministerie van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties

De commissarissen van de Koning
De gemeenteraden t.a.v. de griffiers,
De burgemeesters

circuiaire

Onderwerp

Doelstelling

Juridische grondslag

Relaties met andere circulaires

Ingangsdatum

Geldig tot

Circuiaire benoeming, klankbordgesprekken en
herbenoeming burgemeester
Bekendmaken van beleid

Wet van 4 november 2015 (Stb. 2015, 426) houdende
wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet, de Wet
openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de
Waterschapswet, Kamerstukken II 2012/13, 33 691,

nr. 3, biz. 7
Circuiaire wijzigingen in de Gemeentewet van
7 december 2015

De circuiaire benoeming, functioneringsgesprekken en
herbenoeming burgemeester van lOjuli 2012 komt te
vervallen

1 oktober 2017

Nader bericht

Hierbij doe ik u de vernieuwde circuiaire benoeming, herbenoeming en
klankbordgesprekken burgemeester toekomen. Ten opzichte van de oude
circuiaire uit 2012 zijn er belangrijke wijzigingen.

In de eerste plaats zijn in deze circuiaire de wijzigingen van de Gemeentewet die
per 1 februari 2016 in werking zijn getreden verwerkt.1 De belangrijke wijzigingen
die hieruit voorvloeien zijn de volgende:

- Voorafgaand aan het overleg met de commissaris stelt de raad het college in
de gelegenheid zijn wensen en bedenkingen ten aanzien van de profielschets
kenbaar te maken (artikel 61, tweede lid, van de Gemeentewet).

- Ook de voorbereiding van de aanbeveling tot herbenoeming van de
burgemeester dient door een vertrouwenscommissie te geschieden (artikel
61a, vierde lid, van de Gemeentewet).

- Op de stemming inzake de aanbeveling tot benoeming, herbenoeming en
ontslag van de burgemeester is artikel 31 van de Gemeentewet van

1 Wet van 4 november 2015 (Stb. 2015, 426) houdende wijziging van de Gemeentewet, de
Provinciewet, de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de
Waterschapswet.

DGBW/Directie

Democratic en

Burgerschap

Afdeling Politieke

Ambtsdragers

Turfmarkt 147

Den Haag

Postbus 20011

2500 EA Den Haag

Nederland

rijksoverheid.nl

Datum

29 September 2017

Kenmerk

2017-0000479534
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toepassing verklaard, waarmee deze schriftelijk geschieden en daarmee
geheim zijn.

- Met betrekking tot de installatie van de nieuwe burgemeester is vastgelegd
dat deze de eed (verklaring en belofte) ten overstaan van de raad, in handen
van de commissaris aflegt.

In de tweede plaats is naast deze circuiaire tevens de Handreiking
Burgemeesters, benoeming, herbenoeming, klankbordgesprekken en afscheid
(hierna: handreiking), geheel vernieuwd. Deze handreiking is complementair aan
deze circuiaire en bevat naast tips nog verdere procesinformatie. Deze
handreiking is te vinden op de website www.politiekeambtsdraqers.nl.

In de derde plaats is van de gelegenheid gebruik gemaakt om op grand van de
praktijkervaringen in de afgelopen jaren een aantal aanpassingen aan te brengen
ter verduidelijking van de diverse stappen in de procedure.

In de vierde plaats is in de omkaderde blokken in de tekst een geactualiseerde
toelichting op de artikelen opgenomen.

In de vijfde plaats zijn bij deze circuiaire bouwstenen voor een verordening op de
vertrouwenscommissie gevoegd.

Ter toelichting nog het volgende. In de vorige versie van de circuiaire werd de
term functioneringsgesprek gebruikt voor het gesprek met de gemeenteraad over
het functioneren van de burgemeester. Deze term past meer in een hierarchische
werkrelatie en is in die zin minder gelukkig en kan een verkeerde indruk wekken
van het bedoelde karakter van deze gesprekken tussen de raad en de

burgemeester. De gemeenteraad bespreekt het functioneren van de
burgemeester als de bestuurlijke partner van de burgemeester. Zowel in deze
circuiaire als in de vernieuwde handreiking is daarom gekozen voor de term
'klankbordgesprek'. Hoewel het houden van klankbordgesprekken geen formeel
wettelijk vereiste is, verdient het sterk de aanbeveling deze jaarlijks te laten
plaatsvinden. De belangrijkste reden hiervoor ligt in het feit dat de praktijk
uitwijst dat het als buitengewoon waardevol wordt ervaren om het functioneren
regelmatig aan de orde te stellen in een gesprek tussen een afvaardiging uit de
raad en de burgemeester. Het past ook in de invulling van goed en
verantwoordelijk 'werkgeverschap' van de raad. Daarnaast bieden deze
gesprekken en de daaruit voortvloeiende afspraken in de aanloop naar een
eventuele herbenoeming, de basis om tot een goed onderbouwde aanbeveling tot
herbenoeming te komen.

Deze circuiaire kunt u ook vinden op www.politiekeambtsdraqers.nl. Daar kunt u
deze circuiaire downloaden en desgewenst printen.

Op deze site vindt u ook alle actuele wet- en regelgeving, circulaires en brochures
over politieke ambtsdragers voor het Rijk, de provincie, de gemeente, de
waterschappen en ook voor het Koninkrijk en de BES-eilanden voor zover deze
afkomstig is van het ministerie van BZK.
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Procedure voor benoeming van een burgemeester

I. De profielschets
In het kader van de procedure voor de benoeming van een nieuwe
burgemeester stelt de gemeenteraad een profielschets op. Het college
moet hierbij door de raad in staat worden gesteld, voorafgaand aan het
overleg met de commissaris van de Koning, zijn wensen en bedenkingen
met betrekking tot de eisen die aan de nieuwe burgemeester worden

gesteld, kenbaar te maken. Dit vloeit voort uit artikel 61, tweede lid, van
de Gemeentewet.

De profielschets maakt de eisen die aan de te benoemen burgemeester
worden gesteld, kenbaar en wordt bij voorkeur op basis van een aantal
bestuurscompetenties vastgesteld. De profielschets wijdt voldoende
aandacht aan de taken en gewenste competenties van de nieuw te
benoemen burgemeester op het gebied van integriteit en openbare orde
en veiligheid. Het verdient aanbeveling dat suggesties van de betrokken
partners uit de veiligheidsketen worden betrokken bij de opstelling van de
profielschets op dit punt.
De profielschets wordt tijdens een openbare vergadering in de
gemeenteraad besproken met de commissaris van de Koning en
vervolgens vastgesteld. Mocht het overleg tussen de raad en de
commissaris van de Koning niet tot overeenstemming leiden, dan geeft de
commissaris van de Koning in de profielschetsvergadering aan welke eisen
hij, in afwijking van de gemeenteraad, hanteert bij zijn beoordeling van
de kandidaten.

De profielschets en het verslag van de profielschetsvergadering worden
samen met de overige informatie over de vacature en de procedure door
het kabinet van de commissaris van de Koning beschikbaar gesteld, zodra
de vacature is opengesteld.

De profielschets
De profielschets geeft kandidaten zicht op de gemeente en de gezochte burgemeester en
dient als basis voor het selectieproces. Dat vraagt om een breed door de gemeenteraad
gedragen profiel. Belangrijk is hierbij dat de scherpte in het profiel behouden blijft en zich
onderscheidt ten opzichte van de profielen van andere gemeenten. Het is van belang om het
profiel toe te spitsen op de eigen gemeentelijke situatie en daarbij ook kort in te gaan op de
bestuurlijke opgaven die aan de orde zijn. Door externe begeleiding bij de opstelling van het
profiel kan een te groot compromiskarakter van de profielschets worden voorkomen. Ook
het college moet in de gelegenheid worden gesteld zijn wensen en bedenkingen ten aanzien
van de profielschets kenbaar te maken, voordat de gemeenteraad deze vaststelt. Het
verdient aanbeveling ook de gemeentesecretaris bij opstelling van de schets te betrekken.
Ook kan er voor worden gekozen de politie en het Openbaar Ministerie te consulteren zodat
specifieke vraagstukken betreffende openbare orde en veiligheid goed verwoord kunnen
worden. Het biedt bovendien een actueel beeld van de wettelijke taken van de
burgemeester op dit terrein. Daarnaast kan de gemeenteraad desgewenst inwoners,
bedrijven en maatschappelijke instellingen consulteren, bijvoorbeeld door middel van een
enquete.

Met een scherp omschreven profiel wordt een 'zoeken naar een schaap met vijf poten'
vermeden. Het biedt ook houvast in de feedback aan kandidaten die afvallen en helpt
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informanten bij wie inlichtingen worden ingewonnen door de commissaris van de Koning.
Bestuurscompetenties geven een objectief kader voor, en daarmee structuur aan, de
beoordeling van de kandidaten. Dit bevordert een effectieve gespreksvoering. Een goede
voorbereiding kost tijd, maar levert tijdwinst op aan het einde van het proces. Ook is het
profiel de basis is voor klankbordgesprekken en de beoordeling van de burgemeester in de
herbenoemingsprocedure.
In de profielschets mag geen voorkeur worden uitgesproken voor zaken als geloof, leeftijd
of geslacht. De enige uitzondering hierop is dat desgewenst mag worden uitgesproken dat
bij gelijke geschiktheid de voorkeur uitgaat naar een vrouw. Een hulpmiddel bij het schetsen
van een profiel is de 'Handreiking burgemeesters: benoeming, klankbordgesprekken en
afscheid', te vinden op de website www.politiekeambtsdraqers.nl.

Start van de procedure
De kabinetschef licht in een gesprek de te volgen procedure aan de raadsgriffier en indien
bekend, de beoogd voorzitter van de vertrouwenscommissie toe. Gesprekspunten kunnen
onder meer zijn:
- Het globale tijdschema, (datum) vaststellen profielschets en openstelling vacature, de
selectie van de commissaris van de Koning, ontvangst sollicitanten, uitbrengen verslag van
bevindingen, vaststellen aanbeveling, verzending aanbeveling aan minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), de streefdatum waarop benoeming ingaat
en de installatie en beediging. Een tijdschema voor de gehele procedure wordt opgesteld
door de kabinetschef. Overigens wordt de tijdsplanning over het algemeen door de
kabinetschef kenbaar gemaakt aan, of in bijzondere gevallen overlegd met, de afdeling
Politieke Ambtsdragers van het ministerie van BZK.
- Het opstellen van de profielschets. De conceptprofielschets wordt voorafgaand aan de
profielschetsvergadering aan de (kabinetschef van de) commissaris van de Koning gestuurd.
- Het opstellen van de verordening op de vertrouwenscommissie. De conceptverordening op
de vertrouwenscommissie wordt voorafgaand aan de profielschetsvergadering aan de
(kabinetschef van de) commissaris van de Koning gestuurd.
- De communicatie tussen de vertrouwenscommissie en de commissaris van de Koning.
- De mogelijkheid om bij een of meerdere kandidaten een assessment af te laten nemen.
Zie verder Assessment in de toelichting bij paragraaf V.
- Het eventueel aanleveren van informatie door de gemeente ten behoeve van de
sollicitanten met daarin bijvoorbeeld: een profiel van de gemeente, inzicht in de financiele
positie van de gemeente en informatie over relevante, actuele beleidsstukken. Dat kan ook
digitaal. Informatie op een website van de gemeente heeft als risico dat het binnen de
gemeente mogelijk is te zien wie deze site hebben bezocht. Daarom valt te overwegen deze
informatie geheel via de provinciale site beschikbaar te stellen. Let er bij het digitaal
versturen van informatie, bijvoorbeeld via email of USB sticks, op dat dit veilig gebeurt. Het
is aan te raden om de samenstelling van de informatie af te stemmen met de kabinetschef
van de commissaris van de Koning.
- De huisvesting van de nieuwe burgemeester. Denk aan vragen als: Is er een
ambtswoning? Kan de gemeente eventueel zorgen voor een ambtswoning?
- Het belang van de wettelijke geheimhoudingsplicht.
- Het moment van openstellen van de vacature. Deze wordt pas opengesteld als aan de
zittende burgemeester bij Koninklijk Besluit ontslag is verleend. Uiteraard kan dit ontslag
per latere datum ingaan.

De profielschetsvergadering
De profielschetsvergadering vindt plaats voordat de vacature wordt opengesteld.
In de vergadering komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:
- De samenstelling van de vertrouwenscommissie en de verordening op de commissie.
- Het profiel van de nieuwe burgemeester.
- De procedure.
- De wenselijkheid om in de openstellingsadvertentie de mogelijkheid tot het afnemen van
een assessment open te houden.
- Eventuele bovenlokale factoren die de commissaris van de Koning bij zijn selectie een rol
laat spelen.
- Gevolgen indien de bepalingen rondom de geheimhouding worden geschonden.
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II. De instelling van de vertrouwenscommissie

De gemeenteraad stelt uit zijn midden een vertrouwenscommissie in. De
gemeenteraad kan bepalen dat aan de vertrouwenscommissie een of meer
wethouders als adviseur worden toegevoegd. Een wethouder is geen lid
van de vertrouwenscommissie en heeft geen stemrecht. Voor zover
ambtelijke bijstand gewenst wordt geacht, wordt de raadsgriffier daarmee
belast. De gemeentesecretaris kan eventueel optreden als
plaatsvervangend ambtelijk ondersteuner.
De gemeenteraad regelt in een verordening op de vertrouwenscommissie
de samenstelling en werkwijze van de vertrouwenscommissie en stelt de
commissaris van de Koning daarvan tijdig in kennis. De verordening wordt
tijdens de profielschetsvergadering na het vaststellen van de profielschets
door de raad vastgesteld.
In de verordening wordt aandacht besteed aan de geheimhoudingsplicht.

De geheimhoudingsplicht vloeit rechtstreeks voort uit artikel 61c van de
Gemeentewet en blijft ook na ontbinding van de vertrouwenscommissie
van kracht. De geheimhoudingsplicht strekt zich uit tot alien die van de
informatie kennis dragen, niemand uitgezonderd. Het is niet toegestaan
om tijdens het verloop van de procedure in de vertrouwenscommissie
informatie uit de vertrouwenscommissie met niet-leden van de

vertrouwenscommissie, te delen. De geheimhoudingsplicht kan niet
worden opgeheven en blijft dus ook na eventuele ontbinding van de
vertrouwenscommissie van kracht. De gemeenteraad regelt de werkwijze
van de vertrouwenscommissie zo dat voor, tijdens en na het verrichten
van de werkzaamheden door de vertrouwenscommissie geheimhouding is

gegarandeerd.
In de verordening wordt vermeld dat, anders dan door tussenkomst van
de commissaris van de Koning, geen inlichtingen - op welke wijze dan ook
- kunnen worden ingewonnen over de sollicitanten. Dit vloeit rechtstreeks
voort uit artikel 61, vierde lid, van de Gemeentewet.
In de verordening wordt geregeld dat de gesprekken met en de
oordeelsvorming over de sollicitanten plaatsvindt in aanwezigheid van en
door de leden van de vertrouwenscommissie. Ook wordt een voorziening
getroffen met betrekking tot de wijze waarop de privacybelangen van de
sollicitant worden beschermd, bijvoorbeeld bij de bepaling van plaats en
tijdstip van de gesprekken en bij het voeren van correspondentie.
Besteedt de gemeenteraad of de vertrouwenscommissie naar het oordeel
van de commissaris van de Koning onvoldoende zorg aan de
procedureregels of geheimhoudingsplicht, dan informeert de commissaris
van de Koning de minister van BZK hierover. De minister van BZK
bepaalt, na overleg met de commissaris van de Koning, hoe verder wordt
gehandeld. Dit kan uiteindelijk leiden tot het stopzetten van de procedure.
De raad kan eventueel besluiten dat de verordening op de
vertrouwenscommissie na de benoeming van de burgemeester van kracht
blijft, zodat er een vaste vertrouwenscommissie is die tevens de
klankbordgesprekken voert en de aanbeveling inzake de herbenoeming
voorbereidt. Dit hoeft niet te betekenen dat de personele samenstelling
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van de vertrouwenscommissie steeds dezelfde is. Het kan wenselijk
worden geacht bij de gesprekken over het functioneren van burgemeester

minder of andere raadsleden te betrekken dan die de aanbeveling tot
benoeming hebben voorbereid.

Training
De ervaring leert dat training van de leden van de vertrouwenscommissie op het toetsen
van het gebruik van bestuurscompetenties en het voeren van gesprekken met sollicitanten
de kwaliteit van het selectieproces verhoogt. Het is ook een investering in de teamvorming
binnen de vertrouwenscommissie. Het is de overweging waard om de training al te starten
bij het opstellen van het profiel. Als de vertrouwenscommissie in dezelfde samenstelling ook
de klankbordgesprekken voert en de herbenoemingsprocedure doet, levert de
trainingsinspanning nog meer resultaat op.

Geheimhouding
De geheimhoudingsplicht zoals die voortvloeit uit artikel 61c van de Gemeentewet geldt
voor de leden van de vertrouwenscommissie, een wethouder die als adviseur optreedt, en
de ambtelijke bijstand en blijft ook na ontbinding van de vertrouwenscommissie van kracht.
Doel van de geheimhouding is te voorkomen dat sollicitanten (imago)schade oplopen. Het
verstrekken van informatie uit de vertrouwenscommissie aan niet-leden van de

vertrouwenscommissie, is verboden. De geheimhouding geldt niet alleen voor namen van en
andere informatie over kandidaten, maar ook voor data en tijdstippen, plaatsen en
eventuele andere inhoudelijke zaken als vragen en/of casussen en de werkwijze van de
commissie. Schending van de geheimhoudingsplicht is strafbaar gesteld in artikel 272 van
het Wetboek van Strafrecht. Aangezien de zorg voor de geheimhouding primair bij de
gemeenteraad en de vertrouwenscommissie berust, kan vanuit de gemeente in
voorkomende gevallen zelf het initiatief worden genomen tot aangifte van schending van de
geheimhouding. Ook de commissaris van de Koning kan aangifte doen; hij ziet immers op
grond van zijn Ambtsinstructie toe op een ordelijk verloop van de procedure.

Technisch voorzitter

Nu alle leden van de vertrouwenscommissie exclusief uit de gemeenteraad komen, kan er
geen sprake zijn van een technisch voorzitterschap door een niet-raadslid.

Adviseur

Het is aan te raden een of meer wethouders als adviseur aan de vertrouwenscommissie toe

te voegen in verband met de vaardigheden en kwaliteiten die de burgemeester nodig heeft
als voorzitter en lid van het college van burgemeester en wethouders. In de praktijk wordt
zelden meer dan een wethouder aan de commissie toegevoegd. Dat werkt over het
algemeen goed (over het al dan niet toevoegen van een adviseur aan de
vertrouwenscommissie wordt bij de instelling van de vertrouwenscommissie, dus tijdens de
profielschetsvergadering, een beslissing genomen). De gemeentesecretaris en de
raadsgriffier kunnen geen formele adviespositie krijgen in de vertrouwenscommissie. De
raadsgriffier wordt in principe toegevoegd als secretaris. In de praktijk ziet men wel dat,
indien aan een plaatsvervangend ambtelijk ondersteuner behoefte bestaat, de
gemeentesecretaris deze rol wordt toebedeeld.

III. Openstellen of niet-openstellen van een burgemeestersvacature
De minister van BZK stelt na de profielschetsvergadering de vacature

open in de Staatscourant. In de vacaturetekst wordt vermeld dat een
assessment onderdeel kan zijn van het selectieproces, indien de
gemeenteraad deze mogelijkheid heeft opengehouden. In de
vacaturetekst staat tevens vermeld dat voorafgaand aan de voordracht de
kandidaat die als eerste op de aanbeveling is geplaatst, zal worden
gescreend in opdracht van de minister van BZK. De screening bestaat uit
naslag bij de AIVD en fiscaal onderzoek bij de Belastingdienst.
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2. Er kunnen redenen zijn om een vacature niet open te stellen. Hierbij kan
worden gedacht aan gemeentelijke herindeling of specifieke bestuurlijke
omstandigheden. Gezien het oogpunt van deze circuiaire, zal in deze
paragraaf alleen worden ingegaan op de werkwijze bij herindeling.

3. Voor gemeenten die bij een gemeentelijke herindeling zijn betrokken of
waar een bestuurskrachtonderzoek loopt, geldt het volgende:

3.1 De minister van BZK kan, na overleg of op voorstel van de commissaris
van de Koning, die daarover gedeputeerde staten en de gemeenteraad
hoort, beslissen dat een vacature in een gemeente voorlopig niet wordt
opengesteld, indien:
a. een gemeente, blijkens een herindelingsontwerp als bedoeld in

artikel 1 van de Wet algemene regels herindeling (Wet Ahri), voor
opheffing in aanmerking komt,

b. het college van burgemeester en wethouders op grand van de Wet
algemene regels herindeling is uitgenodigd tot het voeren van
overleg over een wijziging van de gemeentelijke indeling,

c. aannemelijk is dat binnen een jaar het college van burgemeester
en wethouders tot het overleg, als bedoeld onder b. zal worden

uitgenodigd,
d. aannemelijk is dat binnen twee jaar de gemeenteraad van de

betrokken gemeente, samen met de gemeenteraad c.q. -raden
van een of meer andere gemeente(n), met toepassing van artikel
5 van de Wet algemene regels herindeling een
herindelingsontwerp zal vaststellen,

3.2 De beslissing tot het voorlopig niet-openstellen van de vacature in de
situatie, als bedoeld in 3.1 onder c, geldt voor een jaar en kan op advies
van de commissaris van de Koning worden verlengd.

3.3 De minister van BZK kan alleen besluiten tot het voorlopig niet-open

stellen van een burgemeestersvacature in de gevallen bedoeld in 3.1,
onder c en d als de betreffende gemeenteraad zich daar niet tegen verzet.

3.4. Uitzondering op de voorwaarde zoals gesteld in artikel 3.3. is de situatie
waarin er een bestuurskrachtonderzoek loopt. In dat geval dienen
gedeputeerde staten binnen een jaar na de start van het
bestuurskrachtonderzoek het voornemen te hebben uitgesproken om tot

herindeling te komen.

De openstelling
De openstellingstermijn van een burgemeestersvacature is in beginsel drie weken. Afwijking
is mogelijk, bijvoorbeeld als de vacature wordt opengesteld in of vlak voor een
vakantieperiode. De officiele publicatie vindt plaats in de Staatscourant. De minister van
BZK attendeert de Algemene Bestuursdienst van het rijk (ABD), Binnenlands Bestuur en
VNG-magazine op de vacature en publiceert de vacature op de internetsite van het
ministerie van BZK fwww.riiksoverheid.nl) en op www.politiekeambtsdraqers.nl.
De gemeente kan op eigen kosten in andere media potentiele kandidaten attenderen op de
openstelling onder verwijzing naar de officiele vacaturetekst in de Staatscourant.

Niet-openstelling in verband met (bestuursonderzoek met het oog op) herindeling
In de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 15 oktober
2009 (Kamerstukken II, 2009-2010, 28750 nr. 14) staat de beleidslijn met betrekking tot
waarnemend burgemeesters en niet-openstelling van een burgemeestersvacature in het
perspectief van herindeling nader beschreven. De in de circuiaire opgenomen criteria bieden
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de minister van BZK de mogelijkheid om te anticiperen op de start van een Arhi-procedure.
De ratio achter deze regeling is dat het niet gewenst is een burgemeester te benoemen die
na een paar jaar alweer moet worden ontslagen. Dit is zowel vanuit personeel als uit
financieel oogpunt bezwaarlijk. Als voorwaarde geldt verder dat de minister van BZK alleen
zal besluiten tot voorlopige niet-openstelling vooruitlopend op de start van een Arhi-
procedure als de betreffende gemeenteraad zich daar niet tegen verzet.

Gelet op de ratio van de niet-openstelling heeft de minister van BZK de mogelijkheid om
een besluit tot openstelling van een burgemeestervacature aan te houden als er een
bestuurskrachtonderzoek loopt. Dan wordt de beslissing tot het wel of niet openstellen van
de burgemeestersvacature opgeschort totdat er duidelijkheid is. Er dient dan uiterlijk binnen
een jaar een beslissing te worden genomen over de consequenties van het onderzoek.
Het uitstellen van de beslissing tot niet-openstelling van een burgemeestersvacature is in dit
geval redelijk omdat er na een bestuurskrachtonderzoek een reele kans is op de start van
een herindelingstraject. Is de uiteindelijke uitkomst dat de weg naar een herindeling wordt
ingeslagen, dan wordt de vacature niet opengesteld. Ook hier geldt als voorwaarde dat de
gemeenteraad zich daar niet tegen verzet. Is een gemeentelijke herindeling niet aan de
orde, dan wordt de vacature direct opengesteld.

Er is dus steeds sprake van een evenwichtige benadering, waarin iedere situatie op eigen
merites wordt bekeken en het oordeel van de gemeenteraad zwaar weegt. De commissaris
van de Koning adviseert de minister van BZK over de beslissing van de gemeenteraad.
Daarmee is het oordeel van de raad uitdrukkelijk deel geworden van de afweging door de
minister.

Sollicitanten

De sollicitatiebrief wordt gericht aan Zijne Majesteit de Koning en binnen de in de
vacaturetekst gestelde termijn verzonden aan de betreffende commissaris van de Koning.
De commissaris van de Koning bepaalt voorafgaand aan de openstelling van de vacature of
en op welke wijze sollicitaties anders dan per brief kenbaar kunnen worden gemaakt. De
wijze van solliciteren wordt in de openstellingstekst vermeld.

Sollicitanten ontvangen van de commissaris van de Koning een ontvangstbevestiging.
Daarbij worden aan hen ook beschikbaar gesteld: de profielschets en het verslag van de
profielschetsvergadering, eventuele aanvullende (digitale)informatie over de gemeente, een
tijdschema en een afschrift van deze circuiaire. Sollicitanten ontvangen op grand van artikel
28 van het Besluit justitiele gegevens van de commissaris van de Koning tevens het verzoek
een verklaring te ondertekenen, waarmee zij toestemming geven voor de verstrekking van
justitiele gegevens. Na sluiting van de sollicitatietermijn kan de commissaris van de Koning
een persbericht uitbrengen met een overzicht van het aantal sollicitanten, de man-
vrouwverhouding, hun politieke kleur en globale achtergrond, indien dit naar zijn oordeel
niet teveel licht werpt op individuele sollicitanten.

IV. De selectie door de commissaris van de Koning en
het inwinnen van inlichtingen

De commissaris van de Koning selecteert de kandidaten die hij in beginsel
geschikt acht voor benoeming, mede op grand van de competenties en
rekening houdend met de eisen uit de profielschets. Hij toetst daarnaast
of de geselecteerde kandidaten voldoen aan het in artikel 63 van de
Gemeentewet voor benoembaarheid vereiste Nederlanderschap. Ook wint
hij justitiele gegevens in.
De commissaris van de Koning wint de informatie over sollicitanten in, die
hij nodig acht voor zijn selectie. De commissaris van de Koning wint
tevens de informatie over sollicitanten in, die de vertrouwenscommissie
nodig acht, mits dit naar oordeel van de commissaris van de Koning past
binnen een afweging tussen een reele, te motiveren informatiebehoefte en
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de belangen van de sollicitant. Bestuursorganen zijn verplicht de
gevraagde inlichtingen te verstrekken. Dit vloeit rechtstreeks voort uit
artikel 61, vierde lid, van de Gemeentewet. De commissaris van de
Koning wint referenties slechts in met toestemming van de sollicitant, die
hiervoor referenten aandraagt. De commissaris van de Koning stelt
eventuele ten behoeve van de vertrouwenscommissie ingewonnen

referenties ter beschikking aan de vertrouwenscommissie, tenzij de
betreffende sollicitant heeft laten weten daar bezwaar tegen te hebben.
De vertrouwenscommissie ontvangt van de commissaris van de Koning
een opgave van alle sollicitanten vergezeld van zijn oordeel over, en de
sollicitatiebrieven van, de kandidaten die hij in beginsel geschikt acht voor
benoeming. Desgevraagd informeert hij de vertrouwenscommissie over de
criteria die hij heeft gehanteerd bij zijn selectie en over zijn oordeel over
andere kandidaten. Desgevraagd verstrekt hij de sollicitatiebrieven van
andere dan de door hem geselecteerde kandidaten. De
vertrouwenscommissie kan de commissaris verzoeken om nog andere
kandidaten die gesolliciteerd hebben aan de selectie toe te voegen of juist
uit de selectie te halen. De commissaris weegt af of zijn selectie om die
reden wordt aangevuld of aangepast. Als de vertrouwenscommissie
besluit naast de kandidaten uit de selectie ook andere kandidaten die

gesolliciteerd hebben, bij haar beoordeling te betrekken, doet zij daarvan
onverwijld mededeling aan de commissaris. Deze brengt zijn oordeel over
laatstgenoemde kandidaten ter kennis van de vertrouwenscommissie.
De commissaris van de Koning informeert de geselecteerde sollicitanten
over het feit dat zij door hem zijn geselecteerd en dat hij hun namen aan
de vertrouwenscommissie heeft doorgegeven. De commissaris van de
Koning stelt tegelijkertijd de niet-geselecteerde sollicitanten schriftelijk op
de hoogte van het feit dat zij niet tot zijn selectie behoren.

De selectie van de commissaris van de Koning
De commissaris van de Koning bepaalt welke sollicitanten hij uitnodigt voor een gesprek. De
commissaris van de Koning slaat bij de beoordeling van de sollicitanten acht op het
opgestelde profiel en, als dit in de profielschetsvergadering is aangegeven, bovenlokale
factoren. Na afloop van het gesprek met de commissaris van de Koning ontvangt de
sollicitant een declaratieformulier om zijn reiskosten bij het ministerie van BZK te
declareren. De vergoeding voor reiskosten is vastgelegd in het Rechtspositiebesluit
burgemeesters en de Regeling rechtspositie burgemeesters. Het declaratieformulier wordt
door de kabinetschef van de commissaris van de Koning geparafeerd ter bevestiging dat de
vermelde reizen hebben plaatsgevonden in het kader van de op het formulier vermelde
sollicitatieprocedure en wordt vervolgens ter afdoening bij BZK ingediend.

Bespreking van de voorgenomen selectie met de vertrouwenscommissie
De vertrouwenscommissie krijgt van de commissaris van de Koning inzicht in de namen van
alle sollicitanten. Dit gebeurt, naar keuze van de commissaris van de Koning, mondeling of
schriftelijk. Als de commissaris van de Koning kiest voor het inzicht geven in de schriftelijke
wijze, dan zijn de sollicitatiegegevens uitsluitend ter inzage. De bespreking tussen de
commissaris van de Koning en de vertrouwenscommissie kan ertoe leiden dat de selectie
wordt aangevuld of aangepast. De selectie staat aan het eind van dit gesprek vast. De
vertrouwenscommissie krijgt uitsluitend de namen en gegevens mee van de geselecteerde
kandidaten en van eventuele niet-geselecteerde sollicitanten die de commissie toch wil
uitnodigen voor een gesprek.
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Niet-geselecteerde kandidaten
Niet-geselecteerde kandidaten kunnen mondeling over hun afwijzing informatie inwinnen bij
de kabinetschef van de commissaris van de Koning. Een enkele keer komt het voor dat een
niet-geselecteerde sollicitant zich rechtstreeks tot de vertrouwenscommissie wendt met het
verzoek om door haar te worden uitgenodigd. De vertrouwenscommissie beslist zo spoedig
mogelijk op het verzoek en stelt verzoeker en de commissaris van de Koning schriftelijk op
de hoogte van haar beslissing.

Het inwinnen van inlichtingen/Assessmentrapporten
Met de belangen van de sollicitant moet zeer zorgvuldig worden omgegaan. Elke
informatieverzameling dient voorafgegaan te worden door een afweging tussen een reele, te
motiveren informatiebehoefte en de belangen van de sollicitant. De commissaris van de
Koning ziet toe op het goede verloop van de procedure en dus ook op dit aspect. Niet alleen
de commissaris van de Koning en de vertrouwenscommissie, maar ook degenen die de
informatie verstrekken moeten deze afweging met zorg maken. Voor bestuursorganen geldt
dat zij verplicht zijn de gevraagde informatie te verstrekken.
In sommige gevallen worden sollicitanten tijdens de procedure aan een assessment
onderworpen. Deze rapportage gaat ook naar de vertrouwenscommissie, tenzij de kandidaat
daar bezwaar tegen heeft. Soms is over de sollicitant reeds een assessmentrapport
beschikbaar, bijvoorbeeld van een potentieel assessment. De kandidaat kan in overleg met
de commissaris van de Koning (delen van) dit assessmentrapport ter beschikking stellen
aan de vertrouwenscommissie.

Justitiele gegevens
De commissaris van de Koning heeft de bevoegdheid tot het opvragen van justitiele
gegevens op basis van artikel 30 van het Besluit justitiele gegevens. Alle sollicitanten
ontvangen een verklaring ter ondertekening waarmee zij toestemming geven voor de
verstrekking van justitiele gegevens. Dat geldt ook voor sollicitanten die door de
vertrouwenscommissie zelf in de beoordeling worden betrokken. Het is de
vertrouwenscommissie niet toegestaan zelf justitiele gegevens over personen op te vragen.
Indien de resultaten daartoe aanleiding geven, pleegt de commissaris van de Koning overleg
met de minister van BZK. De commissaris van de Koning stelt de justitiele gegevens niet
aan de vertrouwenscommissie beschikbaar.

V. De bevindingen van de vertrouwenscommissie

1. De vertrouwenscommissie voert gesprekken met de geselecteerde
kandidaten en komt na interne beraadslagingen tot haar bevindingen.

2. De beraadslagingen in de vertrouwenscommissie vinden plaats met
gesloten deuren. Van de beraadslagingen wordt een verslag opgemaakt
dat niet openbaar wordt gemaakt. Dit volgt rechtstreeks uit artikel 61,
vierde lid, juncto artikel 61c, eerste lid, van de Gemeentewet. Ten aanzien
van de beraadslagingen in de vertrouwenscommissie en de stukken die
door de vertrouwenscommissie aan de gemeenteraad en de commissaris
van de Koning worden gezonden, geldt een geheimhoudingsplicht. Dit
vloeit rechtstreeks voort uit artikel 61c, tweede lid, van de Gemeentewet.

3. De vertrouwenscommissie verschaft zich uitsluitend door tussenkomst van

de commissaris van de Koning informatie over kandidaten. Dit vloeit
rechtstreeks voort uit artikel 61, vierde lid, van de Gemeentewet.

4. De vertrouwenscommissie bepaalt beargumenteerd of een of meer
kandidaten zullen worden onderworpen aan een assessment.

5. Zodra de vertrouwenscommissie haar advies over de geschiktheid van de
door haar ontvangen kandidaten heeft afgerond, brengt zij verslag uit aan
de gemeenteraad en aan de commissaris van de Koning.
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Het verslag van bevindingen aan de gemeenteraad gaat vergezeld van
een conceptaanbeveling van twee kandidaten, in beredeneerde volgorde,
die naar haar oordeel voor benoeming in aanmerking komen. De
commissie vermeldt in het verslag van bevindingen ten aanzien van
iedere kandidaat de overwegingen die tot haar oordeel hebben geleid.
Ieder commissielid heeft een stem. In het verslag kunnen leden van de
vertrouwenscommissie van minderheidsstandpunten blijk geven.

Google
Informatie over de kandidaten mag uitsluitend worden ingewonnen door tussenkomst van
de commissaris van de Koning. De huidige digitale middelen maken het mogelijk om via
internet informatie in te winnen over sollicitanten; dit verdient echter enkele serieuze
kanttekeningen. Voorzichtigheid is geboden nu sprake kan zijn van niet-geautoriseerd
materiaal. Daarnaast moet worden voorkomen dat kan worden achterhaald naar welke

personen is gezocht (meekijken, zoekgeschiedenis). Houd daarbij ook rekening dat het in
sommige gevallen voor de betrokkenen zelf zichtbaar kan zijn wanneer en door wie een
profiel op social media is bekeken.

Assessment

De gemeenteraad kan de mogelijkheid openhouden om bij bepaalde kandidaten een
assessment af te laten nemen. Als dit het geval is, wordt daartoe in de
profielschetsvergadering besloten en wordt dit in de vacaturetekst vermeld. De
vertrouwenscommissie bepaalt of kandidaten daadwerkelijk aan een assessment worden
onderworpen. Is dit het geval, dan vindt een assessment plaats op een of enkele
selectiecriteria. Het heeft als oogmerk de vertrouwenscommissie over aanvullende
informatie te laten beschikken bij de afronding van het advies. Het gebruik van het
instrument assessment moet zorgvuldig worden afgewogen. De selectie van de kandidaten
is bij uitstek een bestuurlijk proces op een wettelijke basis geschoeid en kan op geen enkele
wijze worden uitbesteed aan derden. Het uitvoeren van een assessment kan alleen met
instemming van de betreffende sollicitant. Het assessment wordt bekostigd door de
gemeente. De gemeente is dus de opdrachtgever. De commissaris van de Koning kan
adviseren over een bureau. Per provincie verschilt wie contact onderhoudt met het
assessmentbureau, de vertrouwenscommissie of de kabinetschef van de commissaris van de
Koning. De commissaris van de Koning, die in de procedure verantwoordelijk is voor de
verwerving van informatie, ziet toe op de kwaliteit van de inzet van het instrument en op de
zorg voor de geheimhouding. Met het assessmentbureau worden zeer secure afspraken
gemaakt over de geheimhouding. Kandidaten mogen elkaar bijvoorbeeld niet tegenkomen
binnen het bureau. Kandidaten worden als eerste gei'nformeerd over de uitkomst van hun
assessment. Een kandidaat bepaalt vervolgens zelf of de rapportage over de uitkomst
(afhankelijk van de provincie: door tussenkomst van de kabinetschef van de commissaris
van de Koning) aan de vertrouwenscommissie wordt gezonden. Is dit niet het geval, dan
kan de vertrouwenscommissie daaraan de gevolgen verbinden die zij geraden acht.

Elk lid heeft een stem. Geen gewogen stemming
Voorop staat het belang van brede steun binnen de vertrouwenscommissie voor en bij
voorkeur unanimiteit over de conceptaanbeveling. Juridisch geldt het principe elk lid heeft
een stem. Aan een gewogen stemming - naar rato van het aantal vertegenwoordigde zetels
- staat de Gemeentewet in de weg. Voor commissies uit de raad geldt hetzelfde principe als
voor de raad zelf, dat elk lid een stem heeft. Ieder raadslid heeft immers een individueel
mandaat. Gewogen stemming in de vertrouwenscommissie zou daarom alleen mogelijk zijn
als de wet dat in dit geval uitdrukkelijk bepaalde.
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De verhouding gemeenteraad-vertrouwenscommissie
De gemeenteraad stelt het profiel vast en stelt de vertrouwenscommissie in. De
vertrouwenscommissie gaat vervolgens aan de slag: zij verneemt de namen van de
kandidaten van de commissaris van de Koning en gaat met hen de diepte in. De
vertrouwenscommissie sluit het selectieproces af met een verslag van bevindingen aan de
gemeenteraad over de haar toevertrouwde werkzaamheden met een onderbouwde
conceptaanbeveling. De gemeenteraad stelt op basis daarvan de uiteindelijke aanbeveling
vast. Met andere woorden, het advies van de vertrouwenscommissie is het kader voor de
besluitvorming door de gemeenteraad. Het zwaartepunt van de selectieprocedure ligt
duidelijk bij de vertrouwenscommissie die immers de gesprekken met de geselecteerde
kandidaten voert. Gewaakt dient te worden voor een situatie waarin de raad het werk van

de vertrouwenscommissie meent te moeten overdoen. De vertrouwenscommissie is immers

een wettelijk onderdeel van de benoemingsprocedure. De vertrouwenscommissie moet niet
alleen in vertrouwen opereren, de commissie moet ook het volste vertrouwen van de
gemeenteraad hebben. Achtergrond is tevens dat de namen van de sollicitanten zo slechts
in zeer kleine kring bekend blijven.

VI. De aanbeveling van de gemeenteraad

1. De beraadslagingen in de gemeenteraad over de bevindingen van de
vertrouwenscommissie en de stemming over de aanbeveling vinden plaats
met gesloten deuren. Van de beraadslagingen wordt een verslag
opgemaakt dat niet openbaar wordt gemaakt. Dit volgt rechtstreeks uit
artikel 61, vierde lid, juncto artikel 61c, eerste lid, van de Gemeentewet.
Er vindt een schriftelijke geheime stemming plaats in de besloten
raadsvergadering. Dit vloeit voort uit artikel 61c, derde lid, juncto artikel
31 van de Gemeentewet. Ten aanzien van de beraadslagingen in de
gemeenteraad over het verslag van de vertrouwenscommissie en de
stukken die door de gemeenteraad aan de commissaris van de Koning en
de minister van BZK worden gezonden, geldt een geheimhoudingsplicht.
Dit vloeit rechtstreeks voort uit artikel 61c, tweede lid, van de
Gemeentewet.

2 De aanbeveling omvat twee personen. Dit volgt rechtstreeks uit artikel 61,
vijfde lid, van de Gemeentewet.

3. In bijzondere, door de gemeenteraad te motiveren gevallen, kan worden
volstaan met een aanbeveling waarop een persoon staat vermeld. Van
een bijzonder geval kan, gezien de totstandkomingsgeschiedenis van de
wet op dit punt, slechts sprake zijn in de volgende gevallen:
- bij de eerste benoeming na herindeling, in het geval dat een van de

burgemeesters uit de heringedeelde gemeenten in aanmerking komt
voor benoeming in de nieuwe gemeente,

- als er maar een door de commissaris van de Koning benoembaar
geachte sollicitant is,

- als er maar een kandidaat heeft gesolliciteerd,
- in andere aan overmacht grenzende situaties.
In geen geval mag op grand van politieke, beleidsmatige of bestuurlijke
overwegingen worden afgeweken van het wettelijke vereiste dat de
aanbeveling twee personen omvat. De minister van BZK slaat geen acht
op een enkelvoudige aanbeveling, indien naar zijn oordeel geen sprake is
van een bijzonder geval. Dit vloeit rechtstreeks voort uit artikel 61, zesde
lid, van de Gemeentewet.
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De aanbeveling is uitsluitend openbaar, voor zover het de eerste

kandidaat op de aanbeveling betreft. Dit vloeit rechtstreeks voort uit
artikel 61c, derde lid, van de Gemeentewet.
De gemeenteraad stuurt de aanbeveling binnen vier maanden na
openstelling van de vacature aan de minister van BZK. Dit is bepaald in
artikel 61, vijfde lid, van de Gemeentewet.
De gemeenteraad verstrekt bij zijn aanbeveling in onderstaande volgorde:
- de verordening op de vertrouwenscommissie,
- de profielschets en het verslag van de profielschetsvergadering,
- de sollicitatiebrieven en curricula vitae van de twee aanbevolen

kandidaten,

- het verslag van bevindingen van de vertrouwenscommissie,
- het raadsvoorstel/raadsbesluit inzake de aanbeveling,
- het verslag van de besloten raadsvergadering waarin de aanbeveling is

vastgesteld,
- het verslag van het openbare gedeelte van de raadsvergadering, waarin

van de eerste naam op de aanbeveling is kennisgegeven,
- eventuele overige voor de beoordeling van de aanbeveling relevante

informatie.

De gemeenteraad stelt elke op de aanbeveling geplaatste kandidaat op de
hoogte van het feit dat hij of zij op de aanbeveling staat. De voorzitter

van de vertrouwenscommissie stelt de andere door de

vertrouwenscommissie ontvangen sollicitanten schriftelijk op de hoogte
van het feit dat zij niet op de aanbeveling staan.

Besloten raadsvergadering
Het geniet de voorkeur om in de besloten raadsvergadering waarin over de bevindingen van
de vertrouwenscommissie wordt beraadslaagd meteen de meervoudige aanbeveling vast te
stellen. Artikel 31 van de Gemeentewet bepaalt dat stemmingen over personen voor het
doen van aanbevelingen schriftelijk en daarmee geheim zijn. De adviseurs kunnen bij de
beraadslagingen in de gemeenteraad over de bevindingen van de vertrouwenscommissie en
bij de stemming over de aanbeveling aanwezig zijn. Anderen, zoals de overige leden van het
college, zijn niet aanwezig. Tijdens een, bij voorkeur aansluitend aan de besloten
raadsvergadering te houden, openbare raadsvergadering wordt vervolgens alleen de eerste
naam op de aanbeveling openbaar gemaakt. De aanbeveling is in de besloten
raadsvergadering al vastgesteld. Het hoeft in het openbaar niet opnieuw te gebeuren.

In het huidige digitale tijdperk zijn de mogelijkheden om via smartphones, Ipads en laptops
informatie te delen altijd en heel snel aanwezig. Informatie is via bijvoorbeeld Twitter zo
gedeeld en geopenbaard. Het is van groot belang hierbij stil te staan, om het, al dan niet
bewust, uitlekken van informatie tegen te gaan. Simpele oplossingen als het inleveren van
telefoons en opbergen van Ipads aan het begin van de vergadering en/of stemming blijken
in praktijk goed te werken.

Enkelvoudige aanbeveling
In gevallen waarin de tweede kandidaat op de - inmiddels vastgestelde - aanbeveling zich
terugtrekt uit de procedure of door een andere gemeenteraad als eerste op de aanbeveling
wordt geplaatst, blijft er sprake van een meervoudige aanbeveling. De minister van BZK
toetst na binnenkomst of de aanbeveling aan alle wettelijke vereisten voldoet.
Indien sprake is van een enkelvoudige aanbeveling zal de minister van BZK aan de hand
van de motivering van de gemeenteraad en het advies hierover van de commissaris van de
Koning beoordelen of inderdaad sprake is van een bijzonder geval, dat een enkelvoudige
aanbeveling rechtvaardigt. Is de minister van BZK van oordeel dat dit niet het geval is en
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slaat hij geen acht op de aanbeveling, dan wordt de vacature opnieuw opengesteld, tenzij
de minister van BZK besluit zelf op basis van het dossier een voordracht te doen.

Bijlagen
In verband met de digitale verwerking van binnenkomende post bij het ministerie van BZK
wordt het op prijs gesteld als (uitsluitend) de aangegeven stukken in de aangegeven
volgorde worden verstrekt. Overige stukken, zoals bijvoorbeeld achtergrondinformatie over
de gemeente en de laatste raadsverkiezingen, behoeven niet te worden meegezonden,
tenzij deze voor beoordeling van het proces en de aanbeveling zelf relevant zijn. Als notulen
van de raadsvergadering nog niet zijn vastgesteld, kunnen de concept-notulen worden
meegestuurd. De raadsgriffier wordt in dat geval verzocht eventuele wijzigingen bij de
vaststelling van de notulen zo spoedig mogelijk door te geven aan de afdeling Politieke
Ambtsdragers van het ministerie van BZK.

Moment van informeren van de kandidaten

Het ligt voor de hand de kandidaten met wie tot in de laatste ronde door de
vertrouwenscommissie is gesproken te informeren over hun positie na afloop van de
besloten raadsvergadering, waarin de aanbeveling is vastgesteld en voor het begin van de
openbare raadsvergadering. Met hen kan van tevoren worden afgesproken, dat zij voor dat
doel op die avond telefonisch bereikbaar zijn. Ingewikkelder is de vraag op welk moment de
overige kandidaten wordt verteld dat zij zijn afgevallen. De gemeenteraad beslist
uiteindelijk over de aanbeveling. Het is dan ook prematuur om voor vaststelling van de
aanbeveling bepaalde kandidaten te laten weten dat zij definitief zijn afgevallen. Daarnaast
geldt dat er sprake moet zijn van een meervoudige aanbeveling. Het is mogelijk, dat een
van de kandidaten op de conceptaanbeveling uitvalt voor de vaststelling van de aanbeveling
in de raad, waardoor, als de overige kandidaten inmiddels zijn afgebeld, sprake is van een
enkelvoudige aanbeveling, die niet een bijzonder geval vormt, als bedoeld in artikel 61,
zesde lid, van de Gemeentewet. Aan de andere kant is het onzorgvuldig als een kandidaat
uit de media verneemt, dat hij of zij niet op de aanbeveling staat. De perfecte oplossing
bestaat niet. Er kan voor worden gekozen de kandidaten in de eerste gespreksronde te laten
weten, dat het mogelijk is, dat zij niets meer vernemen tot de aanbeveling openbaar is en
dat dit inherent is aan de procedure. Hen kan ook worden verteld wanneer de kandidaten
die doorgaan naar de tweede ronde dit horen, zodat ze op dat moment zelf hun conclusie
kunnen trekken. Ook kan ervoor worden gekozen kandidaten die niet worden uitgenodigd
voor een volgend gesprek met de vertrouwenscommissie daarover te informeren, maar
tevens te laten weten dat zij niet definitief zijn afgevallen.

1.

2.

VII. De commissaris van de Koning

Na ontvangst van de stukken van de gemeenteraad zendt de commissaris
van de Koning zijn bevindingen over de inhoud en het verloop van de
procedure zo spoedig mogelijk aan de minister van BZK. Daarbij gaat hij
onder meer in op zijn overleg met de gemeenteraad.
De justitiele antecedenten van de twee aanbevolen kandidaten worden
meegezonden evenals de lijst van sollicitanten in alfabetische volgorde,
waarop de namen van de door de commissaris van de Koning
geselecteerde kandidaten zijn gemarkeerd.

VIII. De voordracht door de minister van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties
De minister van BZK volgt in zijn voordracht in beginsel de aanbeveling
van de gemeenteraad, met inbegrip van de daarop gehanteerde volgorde,
tenzij zwaarwegende gronden aanleiding tot afwijking gegeven. Dit volgt
rechtstreeks uit artikel 61, zevende lid, van de Gemeentewet.
Voorafgaand aan de voordracht door de minister van BZK aan de Koning
wordt de als eerste door de gemeenteraad aanbevolen kandidaat door de
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minister van BZK gescreend. De screening bestaat uit naslag bij de AIVD
en fiscaal onderzoek bij de Belastingdienst.
Als bij de benoeming van de burgemeester is afgeweken van de
aanbeveling, informeert de minister van BZK de gemeenteraad en de
commissaris van de Koning over de reden van de afwijking.

De screening
In de vacaturetekst wordt vermeld dat de eerste kandidaat op de aanbeveling zal worden
gescreend.

De benoeming
De minister van BZK nodigt, indien mogelijk, de kandidaat die als eerste op de aanbeveling
van de gemeenteraad staat uit voor een gesprek. De kandidaat wordt telefonisch en
schriftelijk op de hoogte gesteld van de datum en tijd van het gesprek. Ook het kabinet van
de commissaris van de Koning wordt hierover gei'nformeerd. Na het gesprek beslist de
minister van BZK over zijn voordracht aan de Koning. Na ondertekening van het Koninklijk
besluit door de Koning en contrasignering door de minister van BZK is de benoeming
definitief. Met ingang van de benoemingsdatum is de burgemeester in functie, ook indien de
de beediging nog niet heeft plaatsgevonden.

Kennisgeving van de benoeming
Zodra het benoemingsbesluit door de Koning is getekend, informeert de afdeling Politieke
Ambtsdragers van het ministerie van BZK de kabinetschef van de commissaris van de
Koning daarover. De (kabinetschef van de) commissaris van de Koning deelt de benoeming
mee aan de kandidaat en de gemeente. Daarna brengt BZK een persbericht uit. Nadat het
persbericht door BZK is uitgebracht, kunnen de lokale media worden ingelicht. Afschriften
van het koninklijk besluit tot benoeming worden door tussenkomst van de commissaris van
de Koning aan de gemeente en de nieuwe burgemeester gezonden.

Beediging
De laatste formele stap is het afnemen van de eed of verklaring en belofte door de
commissaris van de Koning. De burgemeester legt ten overstaan van de raad in handen van
de commissaris van de Koning de eed (verklaring en belofte) af. Dit vloeit voort uit artikel
65, eerste lid, van de Gemeentewet. De beediging gebeurt in de praktijk bij gelegenheid van
de installatie van de burgemeester in de gemeente. Dit gebeurt op of zo spoedig na de
ingangsdatum van de benoeming.

Ministerraadsbenoemingen
Bovenstaande procedure is anders bij gemeenten met meer dan 50.000 inwoners en
provinciehoofdsteden. Dan wordt de voordracht van de minister aan de Koning, na het
gesprek met de kandidaat, eerst in de ministerraad behandeld. Na de behandeling in de
ministerraad informeert de afdeling Politieke Ambtsdragers van het ministerie van BZK de
kabinetschef van de commissaris van de Koning daarover. De (kabinetschef van de)
commissaris van de Koning informeert de kandidaat en de gemeente. Na het einde van de
ministerraad brengt de Rijksvoorlichtingsdienst een persbericht uit. Daarna kunnen de lokale
media worden ingelicht. Na instemming van de ministerraad draagt de minister van BZK de
kandidaat voor bij de Koning.

Datum

29 September 2017

Kenmerk

2017-0000479534

Pagina 15 van 23



Procedure voor herbenoeming van de burgemeester

IX. Start van de herbenoemingsprocedure

Uiterlijk acht maanden voor het einde van de ambtstermijn van de
burgemeester stelt de commissaris van de Koning de gemeenteraad
schriftelijk in kennis van het feit dat de ambtstermijn van de
burgemeester afloopt en dat herbenoeming aan de orde is.
Voordat de commissaris van de Koning de gemeenteraad op de hoogte
stelt, heeft hij een gesprek met de burgemeester.
Bij het begin van de procedure overlegt de gemeenteraad met de
commissaris van de Koning over het functioneren van de burgemeester in
het licht van de komende herbenoemingsprocedure. Dit gebeurt mede in
het perspectief van de profielschets ten tijde van de benoeming en de in
voorgaande jaren gevoerde klankbordgesprekken van de

vertrouwenscommissie met de burgemeester. Het overleg met de
commissaris van de Koning vindt plaats met gesloten deuren. Van de
beraadslagingen wordt een afzonderlijk verslag opgemaakt dat niet

openbaar wordt gemaakt. Dit volgt rechtstreeks uit artikel 61a, derde lid,
juncto artikel 61c, eerste lid, van de Gemeentewet.
De commissaris van de Koning ziet toe op een ordelijk verloop van de
procedure tot herbenoeming en informeert de gemeenteraad over het
juridisch kader.

Klankbordgesprekken
Het is om verscheidene redenen van belang dat de gemeenteraad en de burgemeester
periodiek stilstaan bij elkaars functioneren. Een klankbordgesprek is in de eerste plaats een
instrument binnen de relatie gemeenteraad - burgemeester. Naast het regelmatig bepalen
van de onderlinge 'dagkoersen' worden zo op een vast moment wederzijdse verwachtingen
uitgesproken. Indien nodig kan worden bijgestuurd. Wederzijdse afspraken en wensen
worden verankerd in een verslag en kunnen zodoende worden gevolgd. De profielschets
veroudert in de loop van de ambtsperiode door ontwikkelingen in de gemeente en de eisen
die deze stellen aan het functioneren van de burgemeester. Een Kroonbenoeming stelt zijn
eigen eisen. Het creeren van een met waarborgen omklede omgeving voor de burgemeester
is van groot belang. Klankbordgesprekken zijn, hoe ze ook worden genoemd, onderdeel van
zorgvuldig personeelsbeleid. Gemeenteraden kunnen zodoende bij herbenoeming
terugvallen op een goed en geobjectiveerd beoordelingskader. In het laatste
klankbordgesprek voor de start van de herbenoemingsprocedure moet duidelijk worden
gecommuniceerd of er op dat moment obstakels voor herbenoeming zijn. Indien dit het
geval is, is het gewenst contact op te nemen met de commissaris van de Koning. Om deze
reden is het ook van belang dat verslagen van functioneringsgesprekken aan de
commissaris van de Koning ter beschikking worden gesteld.

De gemeenteraad moet bepalen of er behoefte is om het houden van klankbordgesprekken
een formele basis te geven in een verordening. Wat in het klankbordgesprek gewisseld
wordt, behoort tussen de raad en de burgemeester te blijven. Dat maakt dat het verslag
wat van dat gesprek gemaakt wordt niet openbaar wordt gemaakt (vgl. artikel 61c van de
Gemeentewet). De gemeenteraad moet bepalen of het daartoe nodig is dat de
klankbordgesprekken een formele basis krijgen in een verordening. In dat geval zijn er twee
varianten denkbaar.
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Er kan een commissie ex artikel 84 van de Gemeentewet worden ingesteld die als taak
heeft de klankbordgesprekken te voeren. Daarmee wordt de mogelijkheid gegeven om
in het verlengde van het niet-openbare karakter van de gesprekken en het verslag
daarvan, zelfs geheimhouding op de informatie te leggen. In dat geval regelt artikel
86 van de Gemeentewet (in samenhang met artikel 25 van de Gemeentewet) de
geheimhouding van die informatie mede in relatie tot de positie van de raad daarin. Dit
komt erop neer dat de commissie vervolgens het verslag van dat gesprek aan de raad
kan overleggen. Daaruit volgt overigens dat de raad formeel bevoegd is de
geheimhouding op te heffen.[1] Een afschrift van het verslag wordt ook gezonden aan
de commissaris van de Koning.
Aansluiting zoeken bij de vertrouwenscommissie is ook een mogelijkheid. De
gesprekken worden dan gevoerd door de vertrouwenscommissie en vinden in feite
plaats in opmaat naar het al dan niet herbenoemen. Ook dan geldt - gelet op artikel
61c van de Gemeentewet - dat het verslag niet openbaar wordt gemaakt. Wei wordt
een afschrift van het verslag gezonden aan de commissaris van de Koning. Ook
moeten de andere raadsleden het verslag op enig moment kunnen inzien, omdat het
immers een aanloop is naar besluitvorming over de aanbeveling tot herbenoemen en
het gesprek over de herbenoeming plaatsvindt tussen de commissaris en raad als
geheel en niet slechts de leden van de raad die de klankbordgesprekken hebben
gevoerd. In de bouwstenen voor de verordening op de vertrouwenscommissie zijn
voorbeeldbepalingen opgenomen indien voor deze variant wordt gekozen.

Bij waamemend burgemeesters speelt herbenoeming niet, maar ook bij hen verdient het
aanbeveling regelmatig klankbordgesprekken te voeren.

Een aanbeveling
Als de burgemeester heeft aangegeven voor herbenoeming in aanmerking te willen komen,
wordt de herbenoemingsprocedure gestart. Dit moet altijd leiden tot een aanbeveling. Niet
kan worden volstaan met het eenvoudigweg laten aflopen van de ambtstermijn van de
burgemeester.

Overleg tussen de commissaris van de Koning en de gemeenteraad
Voordat de gemeenteraad een aanbeveling opstelt, overlegt hij met de commissaris van de
Koning over het functioneren van de burgemeester. Dit overleg vindt in de praktijk plaats
aan het begin van de procedure. Dan moet duidelijk zijn of de burgemeester herbenoeming
ambieert en of er beletselen zijn voor herbenoeming. Indien de ontwikkelingen daar
aanleiding toe geven vindt er meermaals overleg plaats met de commissaris van de Koning.
Formeel vindt er overleg plaats met de gemeenteraad. Dit kan, in goed overleg,
verschillende vormen aannemen, waarbij overleg van de commissaris van de Koning met de
fractievoorzitters of de voorzitter van de vertrouwenscommissie de minimumvariant is. Deze

laatste variant ligt bij (verwachte) problemen natuurlijk minder voor de hand. Zie ook
paragraaf XI onder 4.

Verkiezingen
Als een herbenoemingsprocedure valt in de periode waarin ook gemeenteraadsverkiezingen
plaatsvinden, is het raadzaam dat de raadsgriffier met de kabinetschef van de commissaris
van de Koning overlegt over de planning van de procedure. Zo nodig neemt de kabinetschef
contact op met de afdeling Politieke Ambtsdragers van het ministerie van BZK. Denk bij
gemeenteraadsverkiezingen aan kennisoverdracht over het functioneren van de
burgemeester van de voormalige gemeenteraad aan de nieuwe gemeenteraad. Dit kan
middels de verslagen van de gehouden klankbordgesprekken. De raadsgriffier kan hier zorg
voor dragen.

[1] Verwezen zij naar de circuiaire over de geheimhoudingsregeling in de Gemeentewet
welke op 29 april 2016 aan alle gemeenten gezonden is, met een afschrift van gelijke datum
aan alle provincies.
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X. Instelling van een vertrouwenscommissie

1. De gemeenteraad stelt uit zijn midden een vertrouwenscommissie in, die
de aanbeveling voorbereidt. Dit vloeit rechtstreeks voort uit artikel 61a,
vierde lid, van de Gemeentewet. Het is mogelijk de vertrouwenscommissie
die bij de benoeming wordt ingesteld, een permanent karakter te geven
zodat de vertrouwenscommissie tevens klankbordgesprekken voert en de
herbenoeming voorbereidt.

2. De gemeenteraad regelt in een verordening op de vertrouwenscommissie
de taak, samenstelling en werkwijze van deze commissie en stelt de
commissaris van de Koning daarvan in kennis.

3. In de verordening regelt de gemeenteraad de geheimhouding zodanig, dat
de privacy van de burgemeester is gegarandeerd.
De geheimhoudingsplicht geldt voor de leden van de vertrouwenscommissie,
een wethouder die optreedt als adviseur, en de ambtelijke bijstand en blijft
ook na ontbinding van de vertrouwenscommissie van kracht.

4. Besteedt de gemeenteraad of de vertrouwenscommissie naar het oordeel
van de commissaris van de Koning onvoldoende zorg aan de
procedureregels of de geheimhoudingsplicht, dan informeert de
commissaris van de Koning de minister van BZK hierover. De minister van
BZK bepaalt, na overleg met de commissaris van de Koning, hoe verder
wordt gehandeld.

5. De gemeenteraad kan criteria vaststellen waaraan de
vertrouwenscommissie het functioneren van de burgemeester toetst, met
inachtneming van het bepaalde in paragraaf XI.

De vertrouwenscommissie

Artikel 61a, vierde lid, van de Gemeentewet schrijft voor dat de voorbereiding van een
aanbeveling tot de herbenoeming door een vertrouwenscommissie plaatsvindt. Waar er
sprake is van een doorlopende lijn van benoeming via klankbordgesprekken naar
herbenoeming, verdient het aanbeveling om een permanente verordening te hebben die alle
relevante werkzaamheden beschrijft. Dit hoeft overigens niet te betekenen dat de personele
samenstelling van deze vertrouwenscommissie steeds hetzelfde blijft.

Klankbordgesprekken
De verslagen van de klankbordgesprekken die tijdens de ambtsperiode zijn gevoerd, kunnen
door de vertrouwenscommissie in de herbenoemingsprocedure worden gebruikt om een
goed beeld te krijgen over het functioneren van de burgemeester.

Geheimhouding
De privacy van de burgemeester moet in deze procedure worden gegarandeerd. Dit brengt
mee dat de werkzaamheden van de vertrouwenscommissie geheim moeten blijven. Dit
benadrukt bovendien het verband tussen de benoeming van, de klankbordgesprekken met,
en de herbenoeming van de burgemeester.

Adviseur

Het verdient aanbeveling dat, conform de procedure bij benoeming van een burgemeester,
een of meer wethouders als adviseur aan de vertrouwenscommissie worden toegevoegd. De
adviseur is geen lid van de vertrouwenscommissie en heeft geen stemrecht. De
gemeentesecretaris wordt in de praktijk wel als plaatsvervangend secretaris toegevoegd aan
de vertrouwenscommissie.
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XI. De bevindingen van de vertrouwenscommissie

De vertrouwenscommissie vormt zich een oordeel over het functioneren

van de burgemeester. Het toetsingskader daarvoor wordt in de eerste
plaats gevormd door de profielschets. De profielschets diende immers als
basis voor de selectie van de burgemeester. Door allerlei ontwikkelingen
binnen de gemeente kan het verwachtingspatroon ten aanzien van het
functioneren van de burgemeester in de loop der tijd echter wijzigen. Voor
een goede beoordeling is het zaak dergelijke gewijzigde verwachtingen
duidelijk en bijtijds, dat wil zeggen niet pas in het laatste stadium, te
formuleren en in afspraken tussen de vertrouwenscommissie en de
burgemeester vast te leggen, afzonderlijk van de profielschets. Aan deze
afspraken kan vervolgens, mits duidelijk en tijdig gewisseld met de
burgemeester, het functioneren van de burgemeester worden getoetst.
Beoordeling van het functioneren van de burgemeester wordt mede
gebaseerd op de verslagen van de in de afgelopen ambtsperiode met de
burgemeester gevoerde klankbordgesprekken.
De in het eerste lid bedoelde afspraken op basis van nadere
verwachtingen kan de gemeenteraad op advies van de
vertrouwenscommissie vaststellen naast de profielschets.
De beraadslagingen in de vertrouwenscommissie vinden plaats met
gesloten deuren. Van de beraadslagingen wordt een verslag opgemaakt
dat niet openbaar wordt gemaakt. Ten aanzien van de beraadslagingen in
de vertrouwenscommissie, die de aanbeveling voorbereidt en de stukken
die door de vertrouwenscommissie, aan de gemeenteraad en de
commissaris van de Koning worden gezonden, geldt een
geheimhoudingsplicht.
Als de gesprekken daar aanleiding toe geven, overlegt de
vertrouwenscommissie al in een vroegtijdig stadium met de commissaris
van de Koning.
De vertrouwenscommissie, bespreekt haar bevindingen met de
burgemeester alvorens haar verslag van bevindingen uit te brengen aan
de gemeenteraad en aan de commissaris van de Koning. Van het gesprek
met de burgemeester wordt een verslag opgemaakt dat niet openbaar
wordt gemaakt. In het verslag van bevindingen kunnen leden van de
vertrouwenscommissie van minderheidsstandpunten blijk geven. Het
verslag van bevindingen aan de gemeenteraad gaat vergezeld van een
conceptaanbeveling. Ieder commissielid heeft een stem.
Indien met de burgemeester afspraken worden gemaakt over zijn
functioneren, worden deze in het verslag vermeld. Indien daartoe
aanleiding is, wordt in het verslag tevens melding gemaakt van
(klankbord)gesprekken die de vertrouwenscommissie in een eerder
stadium met de burgemeester over diens functioneren heeft gevoerd
alsmede van eventuele afspraken, die daarbij zijn gemaakt.

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 hij onderhoudt of
bevordert. Als de raad en de burgemeester gedurende de aflopende ambtstermijn
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regelmatig met elkaar van gedachten hebben gewisseld over elkaars functioneren zullen
deze wensen geen verrassingen opleveren. Zijn de wensen tijdig gewisseld, dan kunnen ze
als aanvullend onderdeel van het toetsingskader bij herbenoeming dienen. Worden ze pas in
het zesde jaar besproken, bijvoorbeeld in het kader van de herbenoemingsprocedure, dan
zijn ze duidelijk niet tijdig gewisseld, en kunnen ze niet meer dienen als aanvulling op het
toetsingskader. Dan zijn het aanvullende afspraken over het functioneren in de komende
jaren.
Bij dit alles geldt wel de kanttekening dat de burgemeester geselecteerd is op grond van
bepaalde competenties. In de loop van de ambtsperiode kunnen niet ineens diametraal
daartegenover staande competenties worden gevraagd, of de wensen ten aanzien van het
functioneren van de burgemeester disproportioneel worden uitgebreid. Daarom vindt in het
herbenoemingsproces de beoordeling van het functioneren van de burgemeester mede
plaats aan de hand van verslagen van klankbordgesprekken tussen burgemeester en
gemeenteraad. Zie ook de Memorie van Toelichting bij de wijzigingen van de Gemeentewet,
Kamerstukken II 33 691, nr. 3., pag. 5 e.v. . Zijn de wensen niet eerder gewisseld, dan
kunnen met de burgemeester afspraken worden gemaakt over de manier waarop de
burgemeester aan de nieuwe wensen kan gaan voldoen en de termijn waarbinnen
redelijkerwijs van hem kan worden gevergd dat hij daaraan ook voldoet.

De minister van BZK

De minister van BZK draagt de politieke verantwoordelijkheid voor de herbenoeming van
burgemeesters. Een (dreigende) aanbeveling tot niet-herbenoeming zonder dat eerder
signalen zijn gegeven en ontvangen dat het niet goed zou gaan (met andere woorden:
zonder'dossier') is zeer kwetsbaar. Een burgemeester mag niet vanuit het niets worden
Verrast' met een (dreiging van) niet-herbenoeming. De minister van BZK kan op gronden
ontleend aan het advies van de commissaris van de Koning, dan wel op andere
zwaarwegende gronden afwijken van een aanbeveling tot (niet-)herbenoeming. Niet-
herbenoeming staat rechtspositioneel gelijk aan ontslag. De procedure voorafgaand aan
vaststelling van een aanbeveling tot niet-herbenoeming moet daarom met de grootst
mogelijke zorgvuldigheid worden doorlopen.

Het raadplegen van derden
De praktijk leert dat het een grote uitdaging is om in een gesprek over iemands
functioneren de diepgang te bereiken die nodig is om dat functioneren ook daadwerkelijk
kritisch te bespreken. Een te ruime raadpleging van derden in de voorbereiding op dat
gesprek, met veel signalen van verschillende zwaarte uit de omgeving, draagt het risico in
zich dat het gesprek aan de oppervlakte blijft en dat de nadruk komt te liggen op
incidenten. In verband met de vertrouwelijkheid en kwetsbaarheid van posities dient de
kring van te consulteren personen beperkt te blijven. Hierbij kan bijvoorbeeld worden
gedacht aan een 360° feedback benadering met inbreng van de wethouders en de
Veiligheidsdriehoek. De praktijk leert dat enquetes onder de bevolking, hoewel de intentie te
prijzen is, eerder vertroebelend dan verhelderend werkt en zou zich naar zijn aard ook niet
goed verhouden tot het geheime karakter van de beraadslagingen. De
vertrouwenscommissie en de burgemeester bepalen in overleg welke derden worden
geraadpleegd.

Elk lid heeft een stem. Geen gewogen stemming
Voorop staat het belang van brede steun binnen de vertrouwenscommissie voor en bij
voorkeur unanimiteit over de conceptaanbeveling. Juridisch geldt het principe elk lid heeft
een stem. Aan een gewogen stemming - naar rato van het aantal vertegenwoordigde zetels
- staat de Gemeentewet in de weg. Voor commissies uit de raad geldt hetzelfde principe als
voor de raad zelf, dat elk lid een stem heeft. Ieder raadslid heeft immers een individueel
mandaat. Gewogen stemming in de vertrouwenscommissie zou daarom alleen mogelijk zijn
als de wet dat in dit geval uitdrukkelijk bepaalde.

Opmerkingen van de burgemeester
De burgemeester kan opmerkingen plaatsen bij de bevindingen van de
vertrouwenscommissie, die de aanbeveling voorbereidt. Indien deze niet leiden tot
aanpassing van het verslag, kunnen deze daarin als kanttekeningen van de burgemeester
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worden meegenomen. Mocht dit niet haalbaar zijn, dan kan de burgemeester zijn
kanttekeningen bij het verslag in een brief aan de raad of mondeling toelichten.

Verhouding gemeenteraad tot de vertrouwenscommissie
De vertrouwenscommissie sluit het proces af met een verslag van bevindingen aan de
gemeenteraad over de haar toevertrouwde werkzaamheden vergezeld van een
onderbouwde conceptaanbeveling. De gemeenteraad stelt op basis daarvan de uiteindelijke
aanbeveling vast. Soms wordt er in de raad nog inhoudelijk beraadslaagd over het
functioneren van de burgemeester, omdat ieder raadslid natuurlijk persoonlijke ervaring
heeft met dat functioneren.

XII. De aanbeveling tot herbenoeming
De gemeenteraad beraadslaagt over de bevindingen van de
vertrouwenscommissie en overlegt voorafgaand aan de vaststelling van
de aanbeveling met de burgemeester over zijn gevoelen over diens
functioneren.

De beraadslagingen in de gemeenteraad, het gesprek met de
burgemeester over de bevindingen van de vertrouwenscommissie en de
stemming over de aanbeveling vinden plaats met gesloten deuren. Van de
beraadslagingen wordt een verslag opgemaakt dat niet openbaar wordt
gemaakt. Er vindt een schriftelijke geheime stemming plaats in een
besloten raadsvergadering. Ten aanzien van de beraadslagingen in de
gemeenteraad over het verslag van de vertrouwenscommissie, en de
stukken die door de gemeenteraad door tussenkomst van de commissaris
van de Koning aan de minister van BZK worden gezonden, geldt een
geheimhoudingsplicht. De geheimhoudingsplicht vloeit rechtstreeks voort
uit artikel 61c, tweede lid, van de Gemeentewet.
Indien de gemeenteraad of de commissaris van de Koning dat nodig
oordeelt, overlegt de gemeenteraad met de commissaris van de Koning.
Dit overleg kan zowel plaatsvinden voorafgaand aan de beraadslagingen
van de gemeenteraad over de bevindingen van de vertrouwenscommissie
en/of het gesprek van de gemeenteraad daarover met de burgemeester
als na afloop daarvan. Het overleg met de commissaris van de Koning
vindt plaats met gesloten deuren. Van de beraadslagingen wordt een
verslag opgemaakt dat niet openbaar wordt gemaakt.
De gemeenteraad stuurt de aanbeveling tenminste vier maanden voor de
eerste dag van de maand waarin de herbenoeming dient in te gaan aan de
minister van BZK, door tussenkomst van de commissaris van de Koning.
Dit vloeit rechtstreeks voort uit artikel 61a, tweede lid, van de
Gemeentewet.

De gemeenteraad verstrekt bij zijn aanbeveling in onderstaande volgorde:
- de verordening op de vertrouwenscommissie,
- het verslag van bevindingen van de vertrouwenscommissie, met

daarachter in chronologische volgorde de verslagen van de
beraadslagingen in de vertrouwenscommissie en de verslagen van de
gesprekken die zijn gevoerd door de vertrouwenscommissie, waaronder
het verslag van het gesprek met de burgemeester over de bevindingen
van de vertrouwenscommissie,

- het raadsvoorstel/raadsbesluit inzake de aanbeveling,
- het verslag van de besloten raadsvergadering waarin de aanbeveling is

Datum

29 September 2017
Kenmerk

2017-0000479534

Pagina 21 van 23



6.

vastgesteld,

- het verslag van het openbare gedeelte van de raadsvergadering waarin
van de aanbeveling is kennisgegeven,

- eventuele overige voor de beoordeling van de aanbeveling relevante
informatie.

De aanbeveling van de gemeenteraad is openbaar. Dit volgt rechtstreeks
uit artikel 61c, derde lid, van de Gemeentewet.

Besloten raadsvergadering
In de besloten raadsvergadering, waarin over de bevindingen van de vertrouwenscommissie
wordt beraadslaagd, wordt de aanbeveling vastgesteld. Het is goed mogelijk dat de
burgemeester bij de beraadslagingen in de gemeenteraad over de bevindingen van de
vertrouwenscommissie en bij de stemming over de aanbeveling aanwezig is, maar dat hoeft
niet. Ook de wethouder die als adviseur van de vertrouwenscommissie optreedt, kan
aanwezig zijn. Anderen, zoals de overige leden van het college, zijn niet aanwezig. Tijdens
een, bij voorkeur aansluitend aan de besloten raadsvergadering te houden, openbare
raadsvergadering wordt vervolgens de aanbeveling openbaar gemaakt. In een eventueel
persbericht staat niet meer dan dat een aanbeveling tot (niet-)herbenoeming is vastgesteld.
Het besluit tot vaststelling van de aanbeveling is in de besloten raadsvergadering al
genomen. Het hoeft in het openbaar niet opnieuw te worden genomen. De stemverhouding
is niet openbaar, alleen de aanbeveling zelf.

In het huidige digitale tijdperk zijn de mogelijkheden om via smartphones, Ipads en laptops
informatie te delen altijd en heel snel aanwezig. Informatie is via bijvoorbeeld Twitter zo
gedeeld en geopenbaard. Het is van groot belang hierbij stil te staan, om het, al dan niet
bewust, uitlekken van informatie tegen te gaan. Simpele oplossingen als het inleveren van
telefoons en opbergen van Ipads aan het begin van de vergadering en/of stemming blijken
in praktijk goed te werken.

Bijlagen bij de aanbeveling
Zie de toelichting bij paragraaf VI.

Consulteren commissaris van de Koning
Mocht op enig moment een herbenoemingsprocedure niet soepel verlopen, procedureel
en/of inhoudelijk, raadpleeg dan tijdig de (kabinetschef van de) commissaris van de Koning.
Deze heeft kennis van de juridische mogelijkheden en onmogelijkheden in een dergelijke
situatie en legt zo nodig contact met het ministerie van BZK. De praktijk leert dat de
mogelijke bestuurlijke schade dan vaak kan worden beperkt.

XIII. De commissaris van de Koning
Na ontvangst van de aanbeveling zendt de commissaris van de Koning
deze zo spoedig mogelijk door naar de minister van BZK vergezeld van
zijn advies daarover. Tevens rapporteert de commissaris van de Koning
over zijn bevindingen over de inhoud en het verloop van de procedure.
Daarbij gaat hij in op zijn overleg met de gemeenteraad en op het
gesprek dat hij met de burgemeester heeft gehad. In zijn advies geeft de
commissaris van de Koning een weergave van de frequentie van, en de
belangrijkste punten uit, de in de afgelopen ambtsperiode (door de
vertrouwenscommissie) met de burgemeester gevoerde
klankbordgesprekken.
De verslagen van de in de afgelopen ambtsperiode door de
vertrouwenscommissie met de burgemeester gevoerde
klankbordgesprekken worden toegezonden aan de commissaris van de
Koning, voorafgaand aan en ten behoeve van de klankbordgesprekken die
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de commissaris van de Koning op gezette tijden met de burgemeester
voert. De verslagen van deze klankbordgesprekken worden door de
commissaris niet doorgezonden aan de minister van BZK.

Verslagen van klankbordgesprekken
Over de aanbeveling inzake de herbenoeming brengt de commissaris van de Koning advies
uit aan de minister van BZK. Het advies van de commissaris van de Koning bij
herbenoeming weegt zwaar. De minister van BZK kan afwijken van de aanbeveling van de
gemeenteraad op zwaarwegende gronden, dan wel op gronden ontleend aan het advies van
de commissaris van de Koning. Dat betekent dat de commissaris van de Koning vroegtijdig
in het proces moet worden betrokken en moet kunnen beschikken over relevante stukken,
zoals verslagen van klankbordgesprekken. Zie ook de brief van de minister van BZK van 4
februari 2010 aan de Vereniging Raadslid Nu, de Vereniging van Griffiers en de Vereniging
van Gemeentesecretarissen op www.riiksoverheid.nl.

De verslagen van de klankbordgesprekken en de gesprekken van de commissaris van de
Koning met de burgemeester geven de commissaris van de Koning een goed en actueel
beeld van de kwaliteit van dat deel van het openbaar bestuur in de provincie. Het kabinet
van de commissaris van de Koning bevestigt de goede ontvangst van de gespreksverslagen
aan de toezender. Meestal is dit de voorzitter van de vertrouwenscommissie, die daarvoor
toestemming heeft verkregen van de burgemeester. Sommige burgemeesters kiezen ervoor
zelf het verslag aan de commissaris van de Koning toe te zenden.

XIV. De voordracht door de minister van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties

De minister van BZK volgt in zijn voordracht in beginsel de aanbeveling
van de gemeenteraad, tenzij gronden ontleend aan het advies van de
commissaris van de Koning, dan wel andere zwaarwegende gronden
aanleiding tot afwijking gegeven. Dit volgt rechtstreeks uit artikel 61a,

vijfde lid, van de Gemeentewet.
Als bij de herbenoeming van de burgemeester is afgeweken van de
aanbeveling, informeert de minister van BZK de gemeenteraad over de

motieven die aanleiding waren voor deze afwijking.

De herbenoeming
De minister van BZK beslist over zijn voordracht aan de Koning. Herbenoemingen worden
niet behandeld in de Ministerraad. Na ondertekening van het Koninklijk besluit doorde
Koning en contrasignering door de minister van BZK is de herbenoeming definitief. De
laatste formele stap is het afnemen van de eed of verklaring en belofte door de commissaris
van de Koning.

Kennisgeving van de herbenoeming
Afschriften van het Koninklijk besluit tot herbenoeming worden door tussenkomst van de
commissaris van de Koning aan de gemeenteraad en de burgemeester gezonden.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

dr. R.H-A. Plasterk
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VOORBEELDBEPALINGEN
TE GEBRUIKEN BIJ HET OPSTELLEN VAN

DE VERORDENING OP DE VERTROUWENSCOMMISSIE
(oktober 2017)

TOELICHTING

Uit de Gemeentewet vloeit de verplichting voort ter voorbereiding op de aanbeveling inzake de
benoeming en herbenoeming van de burgemeester een vertrouwenscommissie in te stellen.
Daartoe is een gemeentelijke verordening op de vertrouwenscommissie noodzakelijk. Met
onderstaande bouwstenen worden handvatten aangereikt om tot een dergelijke verordening te
komen. Er is gekozen voor een modulaire opbouw (voorzien van toelichting) omdat er ruimte is
voor eigen keuzes, bijvoorbeeld om een verordening voor zowel de benoeming, herbenoeming als
de klankbordgesprekken te maken of bijvoorbeeld enkel een verordening ten behoeve van de
benoeming, een aparte verordening ten behoeve van de herbenoeming terwijl de
klankbordgesprekken op een andere basis worden gevoerd. De volgende onderdelen zijn
onderscheiden:

1. Algemene bepalingen (artikelnummers beginnend met letter A)
2. Bepalingen inzake benoeming (artikelnummers beginnend met letter B)
3. Bepalingen inzake herbenoeming (artikelnummers beginnend met letter H)
4. Bepalingen inzake klankbordgesprekken (artikelnummers beginnend met letter K)
5. Slotbepalingen (artikelnummers beginnend met letters)

In het onderdeel A zijn voorbeelden van algemene bepalingen opgenomen die voor alle activiteiten
van de vertrouwenscommissie van belang zijn. In de onderdelen B en H zijn voorbeeldbepalingen
opgenomen die specifiek betrekking hebben op de betreffende voor te bereiden aanbeveling
(benoeming resp. herbenoeming). In onderdeel S zijn voorbeelden opgenomen van
slotbepalingen, die evenals onderdeel A van toepassing zijn ongeacht de uit te voeren taak.
Onderdeel K bevat voorbeelden van bepalingen indien de gemeenteraad ervoor kiest de
klankbordgesprekken door de vertrouwenscommissie te laten voeren; in de circuiaire is ingegaan
op het al dan niet openbare karakter van (de informatie uit) die gesprekken.

Het voorgaande betekent het volgende. Wenst een gemeenteraad een verordening op de
vertrouwenscommissie vast te stellen die enkel de benoeming regelt, dan kan gebruik gemaakt
worden van de onderdelen A, B en S. In het geval een verordening alleen op de herbenoeming
betrekking heeft dan kan gebruikt worden gemaakt van de onderdelen A, H en S. Wenst een
gemeenteraad een verordening op de vertrouwenscommissie vast stellen die zowel de benoeming
als de herbenoeming regelt, dan kan gebruikt gemaakt worden van de onderdelen A, B, H en S.
Wordt de vertrouwenscommissie belast met zowel de benoeming, de herbenoeming als de
tussentijdse klankbordgesprekken, dan kan gebruik gemaakt worden van alle onderdelen (A, B, H,
KenS).



ONDERDEEL A: ALGEMENE BEPALINGEN

VOORBEELDBEPALINGEN

Hoofdstuk A: Algemene bepalingen

Artikel A.l

Samenstelling commissie
1. De commissie bestaat uit [invullen aantal] leden, door de raad uit haar midden

benoemd.

2. Indien de gemeenteraad niet heeft bepaald wie voorzitter en plaatsvervangend
voorzitter van de commissie zijn, kiest de commissie deze uit haar midden.

Artikel A.2

Ambtelijke ondersteuning

1. De raadsgriffier is secretaris van de commissie en geeft uit dien hoofde ambtelijke
ondersteuning aan de commissie.

2. De raad kan bepalen dat de gemeentesecretaris ter ambtelijke ondersteuning aan de
commissie wordt toegevoegd.

Artikel A.3

Vergaderingen

1. De commissie vergadert zo dikwijls als de voorzitter of ten minste [invullen aantal]
leden dit noodzakelijk acht(en). De commissie vergadert slechts indien meer dan de
helft van het aantal leden aanwezig is.

2. De voorzitter bepaalt de dag, het tijdstip en de plaats van de vergadering. De
voorzitter roept de volgende personen schriftelijk tot de vergadering op:

a. de leden van de commissie;
b. de sollicitanten naar het ambt van burgemeester, elk voor zover met de

betreffende sollicitant een gesprek plaats heeft;
c. de burgemeester, voor zover met hem een gesprek plaats heeft.

3. De in het tweede lid bedoelde oproeping geschiedt ten minste [invullen aantal] dagen
voorafgaand aan de vergadering. Indien bijzondere omstandigheden een spoedige
bijeenkomst van de commissie vergen kan van de in de eerste volzin van dit lid
bedoelde termijn worden afgeweken doch geschiedt de oproeping ten minste [invullen
aantal] uren voorafgaand aan de vergadering.

Artikel A.4

Stemming

De commissie besluit over de vaststelling van een concept aanbeveling bij meerderheid van
stemmen, waarbij elk lid een stem heeft. Indien de stemmen staken, wordt het nemen van

een beslissing uitgesteld tot de volgende vergadering. Is uitstel van de beslissing niet
mogelijk of staken de stemmen ook in die volgende vergadering, dan worden de
verschillende meningen in het in artikel A.5 bedoelde verslag opgenomen.

Artikel A.5

Verslag
1. De commissie brengt over haar werkzaamheden ter voorbereiding op het doen van

een aanbeveling schriftelijk een verslag van bevindingen uit aan de gemeenteraad en
aan de commissaris van de Koning.
Het verslag van bevindingen dat de commissie uitbrengt aan de raad en de
commissaris van de Koning bevat in ieder geval:

a. een weergave van de wijze waarop de commissie haar werkzaamheden heeft
verricht;

b. een concept aanbeveling met een gemotiveerde weergave van de bevindingen
van de commissie.



Artikel A.6

Geheimhouding

1. Op alle informatie van de commissie rust ingevolge de wet de verplichting tot
geheimhouding, welke zich uitstrekt tot eenieder die van de informatie kennis draagt.

2. De vergaderingen van de commissie zijn ingevolge de wet besloten. De voorzitter van
de commissie wijst in elke vergadering op de geheimhoudingsplicht.

3. Stukken die van de commissie uitgaan worden onder vermelding van "geheim" door de
voorzitter en de secretaris ondertekend en verstuurd. Stukken bestemd voor de

commissie worden onder vermelding van "geheim" gezonden aan de secretaris en
aldaar bewaard tot het moment van archivering. De secretaris ziet er op toe dat de
vertrouwelijkheid in deze procesgang wordt gegarandeerd.

4. Aan degenen die geen lid zijn van de commissie wordt ingevolge de wet geen
informatie verstrekt omtrent de inhoud van de stukken of het behandelde ter

vergadering of in het gesprek.
5. De commissie treft een voorziening met betrekking tot de wijze waarop de

geheimhouding blijft gewaarborgd bij het beheer van bescheiden, het voeren van
correspondentie en bij de bepaling van plaats en tijdstip van de gesprekken.

6. De geheimhoudingsplicht blijft ingevolge de wet ook in het geval de commissie wordt
ontbonden van kracht.

Artikel A.7

Archivering
1. De secretaris van de commissie draagt er zorg voor dat na afronding van de

benoeming, de herbenoeming en de klankbordgesprekken alle archiefbescheiden
onverwijld in een envelop worden verzegeld en gerubriceerd als "geheim", en worden
geplaatst in de daartoe aangewezen archiefruimte.

2. De secretaris van de commissie draagt er zorg voor dat in het belang van een
zorgvuldige overbrenging naar de gemeentelijke archiefbewaarplaats, als bedoeld in
artikel 12 van de Archiefwet 1995, een verklaring van overbrenging, als bedoeld in
artikel 9 van het Archiefbesluit 1995, wordt opgesteld voor archiefbescheiden
waarvoor de wettelijke termijn verstreken is. In deze verklaring wordt melding
gemaakt van het besluit tot toepassing van artikel 15, eerste lid sub a, van de
Archiefwet 1995 en de daarin gestelde beperkingen aan de openbaarheid, tot de
archiefbescheiden 75 jaar oud zijn.

TOELICHTING VOORBEELDBEPALINGEN ONDERDEEL A

In dit onderdeel zijn voorbeeldbepalingen opgenomen ten aanzien van zaken die bij zowel benoeming als

herbenoeming van belang zijn, evenals in het geval de klankbordgesprekken ook door de

vertrouwenscommissie worden gevoerd. Het betreft de volgende punten die vervolgens nader worden

toegelicht:

1. De samenstelling van de commissie

2. De ambtelijke ondersteuning van de commissie

3. De vergaderingen van de commissie

4. Het verslag dat van de gevoerde gesprekken moet worden gemaakt

5. Geheimhouding

Samenstelling (artikel A. 1)

De commissie bestaat uitsluitend uit leden van de raad waarbij het aan de gemeenteraad is al dan niet elke

fractie in de commissie vertegenwoordigd te doen zijn. Verlies van het raadslidmaatschap betekent automatisch

het einde van het lidmaatschap van de commissie. Tijdelijke vervanging is vanwege het bijzondere karakter van

de procedure, waarin geheimhouding centraal staat, ongewenst, en is daarom in deze voorbeeldbepaling niet

opgenomen.



Ambtelijke ondersteuning (artikel A.2)

Ambtelijke ondersteuning wordt door de griffier geleverd, en eventueel door de gemeentesecretaris als

plaatsvervangend secretaris. Betrokkenheid van de gemeentesecretaris ligt met name voor de hand indien een

wethouder als adviseur aan de commissie is toegevoegd. Adviseurs en ambtelijke ondersteuners hebben geen
stemrecht.

Vergaderingen (artikel A.3)

Het moment van vergaderen moet vroegtijdig bekend zijn zodat de leden van de commissie en de andere

genodigden in staat zijn gehoor te geven aan de oproeping ter vergadering. Als er sprake is van een situatie die

een spoedige bijeenkomst van de commissie vereist, kan een kortere termijn van oproeping worden ingesteld.

Stemming (artikel A.4)

Met betrekking tot de stemming streeft de commissie naar unanimiteit. Kan een minderheid zich niet vinden in

de uitkomst, dan wordt die in het verslag op passende wijze tot uitdrukking gebracht.

Verslag (artikel A. 5)

Het is van belang er zorg voor te dragen dat het verslag voldoende onderbouwing bevat van de visie van de

commissie, nu de gemeenteraad op basis van het verslag van bevindingen besluit over de aanbeveling. Als

stelregel geldt dat het hele verloop van de procedure zowel procedureel als inhoudelijk in het verslag van
bevindingen zijn weerslag krijgt. De opbouw van een verslag kan er bijvoorbeeld als volgt uit zien:

Bij benoeming

1. Proces: In een inleiding wordt vermeld hoe de vacature is ontstaan. Er wordt informatie gegeven over de

samenstelling van de vertrouwenscommissie en (belangrijke eisen uit) de profielschets en hoe die te lezen is in

het licht van het in de profielschetsvergadering verhandelde. Na informatie over de openstelling van de

vacature en procedurele informatie over de ontvangst van de selectie van kandidaten van de commissaris van

de Koning kan het onderdeel 'Proces' worden afgesloten met procedurele informatie over de opzet van de

selectiegesprekken en eventuele assessments. Dit hoofdstuk bevat dus uitsluitend procedurele informatie.

2. Bevindingen: In het verslag wordt chronologisch de inhoud en het verloop van alle beraadslagingen in, en

gesprekken door, de commissie verwerkt. De bevindingen met betrekking tot de afzonderlijke kandidaten met

wie gesprekken zijn gevoerd, kunnen desgewenst geanonimiseerd worden gepresenteerd. De kandidaten

worden dan bijvoorbeeld aangeduid door letters. De namen van de kandidaten die op de conceptaanbeveling

staan, worden vanzelfsprekend wel genoemd. Zij worden uitgebreider besproken. Afgesloten wordt met een

advies over welke twee kandidaten in welke volgorde op de aanbeveling zouden moeten staan. Deze conclusie

wordt onderbouwd en aangegeven wordt of de commissie unaniem is in dit voorstel. Indien kandidaten zich

gedurende de procedure terugtrekken, wordt de reden daarvan vermeld in het verslag.

Bij herbenoeming

1. Proces: Na een inleiding volgt procedurele informatie over de samenstelling van de vertrouwenscommissie,

die de aanbeveling heeft voorbereid en over de klankbordgesprekken (frequentie, gesprekspartners) die

gedurende de ambtstermijn met de burgemeester zijn gehouden.

2. Dan volgt chronologisch inhoudelijke informatie over de werkzaamheden van de commissie en over de

inhoud van de met informanten en de burgemeester gevoerde gesprekken. Ook de aard en inhoud van

eventuele tussentijdse contacten met de commissaris van de Koning wordt vermeld.

3. Bevindingen: In het verslag wordt kort de inhoud en het verloop van alle beraadslagingen in, en gesprekken

door, de commissie verwerkt. Bevindingen met betrekking tot het functioneren van de burgemeester kunnen

bijvoorbeeld worden geordend naar criteria uit de profielschets en afspraken uit klankbordgesprekken.

Afgesloten wordt met een conclusie.

Het verslag wordt ondertekend door de voorzitter en secretaris van de commissie.



Geheimhouding (artikel A.6)

De geheimhoudingsplicht voor de vertrouwenscommissie vloeit rechtstreeks voort uit artikel 61c van de

Gemeentewet. De geheimhoudingsplicht omvat alle informatie, niets uitgezonderd: hetgeen tijdens de

vergadering is gewisseld, de stukken (de in artikel A.5 bedoelde verslagen inbegrepen) en alle andere

informatie die langs welke weg ook de commissie bereikt.

De geheimhoudingsplicht strekt zich uit tot de leden van de commissie, alsmede tot degenen die ambtelijke

ondersteuning verlenen en, indien van toepassing, de adviseur. Vanwege de gevoeligheid van de informatie,

alsmede vanwege de mogelijke strafrechtelijke consequenties van de schending van deze plicht, wordt aan het

begin van de vergadering door voorzitter van de vergadering op de geheimhoudingsplicht gewezen.

De geheimhoudingsplicht brengt onder meer met zich dat aan raadsleden die geen zitting (meer) hebben in de

commissie en aan anderen geen inzage in, of informatie omtrent de inhoud van de stukken of het behandelde

ter vergadering of in het gesprek wordt verstrekt.

Archivering (artikel A. 7)

Het verdient aanbeveling dat de secretaris van de commissie tijdig overleg pleegt met de beheerder van de

archiefbewaarplaats als deskundige op dit terrein over de te volgen werkwijze.

Er zijn twee fasen te onderscheiden.

"Overbrenging" is de uiteindelijke formele overdracht van archiefbescheiden naar de archiefbewaarplaats in de

zin van artikel 12 van de Archiefwet 1995. Met het oog op de geheimhouding onder de Gemeentewet wordt

aangeraden de stukken niet vervroegd formeel over te brengen naar de gemeentelijke archiefbewaarplaats,

maar pas na de wettelijke termijn van 20 jaar.

Tot dat moment moeten de archiefbescheiden worden geplaatst in een archiefruimte van de gemeente. Om de

geheimhouding te borgen, is het advies om een afspraak te maken met de beheerder van de

archiefbewaarplaats (meestal de gemeentearchivaris) dat de archiefbescheiden al wel worden geplaatst in de

(op grond van artikel 31 van de Archiefwet 1995 door burgemeester en wethouders aangewezen)

gemeentelijke archiefbewaarplaats. De archiefbewaarplaats doet in deze dan dienst als archiefruimte. De

secretaris van de commissie en de beheerder van de archiefbewaarplaats plegen tijdig overleg over de

plaatsing en het beheer van de archiefbescheiden.

Het aanleveren van de archiefbescheiden direct na afronding van de procedure ter plaatsing in de

archiefbewaarplaats van de gemeente geschiedt door de secretaris van de commissie, omdat het college van

BenW in die hoedanigheid geen toegang heeft tot deze stukken. Omdat het college formeel wel de zorgdrager is

voor de archiefbescheiden, is het advies de secretaris van de commissie in dit specifieke geval te mandateren.

Ten behoeve van de overbrenging van de stukken na uiterlijk 20 jaar naar de archiefbewaarplaats is het van

belang de beperking voor openbaarmaking scherp te formuleren. Dat kan dus al worden voorbereid door de

secretaris van de vertrouwenscommissie op het moment dat deze de stukken in beheer geeft bij de

archiefbewaarplaats. Daarmee wordt bereikt dat bij de overbrenging na uiterlijk 20 jaar niet vergeten wordt

deze beperking formeel in een besluit vast te leggen. Met het oog op de persoonlijke levenssfeer van personen

die in de dossiers worden genoemd wordt aangeraden de termijn te stellen op 75 jaar na het afsluiten van het

dossier.

De Archiefwet 1995 en het Archiefbesluit 1995 maken geen onderscheid naar de vorm van archiefbescheiden

en zijn dus zowel op papieren als op digitale archiefbescheiden van toepassing. Digitale archiefbescheiden

worden bewaard in een zogenoemde e-depotvoorziening. Ingeval er sprake is van digitale bestanden dienen de

daarvoor geldende regels te worden gevolgd en moet op overeenkomstige wijze de geheimhouding van de

betrokken bescheiden worden gegarandeerd. Hiervoor zij verwezen naar de Baseline Informatiebeveiliging

Gemeenten (BIG).



ONDERDEEL B: BEPALINGEN INZAKE DE BENOEMING

VOORBEELDBEPALINGEN

Artikel B.l

Adviseur

1. De gemeenteraad kan een of meer wethouders als adviseur toevoegen aan de commissie.
2. De adviseur wordt uitgenodigd voor de vergaderingen van de commissie. Artikel A.3,

tweede lid, is van overeenkomstige toepassing.

Artikel B.2

Informatie over en gesprek met sollicitant
De secretaris nodigt namens de voorzitter sollicitanten uit voor een gesprek met de
commissie. De commissie treft daarbij de voorzieningen die nodig zijn ter bescherming van de
privacy van de sollicitant. Elk overleg met derden, in welke vorm dan ook, is uitgesloten.

Artikel B.3

Bijzondere bepalingen inzake verslaglegging
1. De commissie brengt van haar bevindingen verslag uit aan de raad en aan de commissaris

van de Koning.

2. Het in artikel A.5 bedoelde verslag van bevindingen wordt in ieder geval vergezeld van de
conceptaanbeveling van twee personen.

Artikel B.4

Ontbinding

Lopende een procedure tot benoeming is ontbinding van de commissie uitsluitend mogelijk
met ingang van de dag volgend op die waarop door de minister van BZK aan de gemeenteraad
bekend is gemaakt dat in de vacature is voorzien.

TOELICHTING VOORBEELDBEPALINGEN ONDERDEEL B

In dit onderdeel zijn voorbeeldbepalingen opgenomen ten aanzien van zaken die bij de benoeming van belang

zijn. Het betreft de volgende punten die vervolgens nader worden toegelicht:

1. Toevoegen van een adviseur

2. Informatie over en gesprek met de sollicitant

3. Noodzakelijk element van het te maken verslag bij de aanbeveling inzake de benoeming

4. Archivering

5. Ontbinding

Toevoegen van een adviseur (artikel B.l)

Het is niet verplicht een of meer van de wethouders als adviseur aan de commissie toe te voegen, maar dit

wordt wel wenselijk geacht. Wordt hij daaraan toegevoegd dan zijn de bepalingen inzake de oproeping ook op

die wethouder van toepassing. Een adviseur is geen lid van, en heeft geen stemrecht in, de commissie.



Informatie over en gesprek met de sollicitant (artikel B.l)

Ingevolge artikel 61, vierde lid, van de Gemeentewet wordt door tussenkomst van de commissaris van de

Koning de door de commissie nodig geachte informatie verschaft. Gezien de belangen van alle betrokkenen is

de procedure om tot een aanbeveling inzake de benoeming te komen, door de wetgever geheim verklaard. Dat

betekent ook dat de commissie er voor moet zorgen dat bij de correspondentie en gesprekken die met de

sollicitanten worden gevoerd in het kader van de aanbeveling inzake de benoeming, de privacy gewaarborgd is.

Hierbij dient onder meer gedacht te worden aan de plaats en het tijdstip van de gesprekken.

Bijzondere bepalingen inzake verslaglegging (artikel B.3)

Artikel A.4 bevat de algemene bepalingen inzake de verslaglegging. Ten aanzien van benoeming dient bepaald

te worden dat dit verslag in ieder geval wordt vergezeld van een conceptaanbeveling van twee personen. Ten

overvloede: na de vaststelling van de aanbeveling door de raad, wordt slechts de naam van de als eerste

aanbevolen kandidaat openbaar gemaakt.

Ontbinding (artikel B.4)

Uit artikel S.2 volgt dat de commissie in stand blijft zolang zij niet wordt ontbonden; zo zou zij na de

benoeming ook de klankbordgesprekken met de burgemeester kunnen voeren, al dan niet in gewijzigde

(mogelijk verkleinde) samenstelling. Wordt er voor gekozen de commissie te ontbinden dan kan dit niet zolang

er sprake is van een lopende procedure inzake de benoeming.



ONDERDEEL H: BEPALINGEN INZAKE DE HERBENOEMING

VOORBEELDBEPALINGEN

Artikel H.l

Adviseur

1. De gemeenteraad kan een of meer wethouders als adviseur toevoegen aan de
commissie.

2. De adviseur wordt uitgenodigd voor de vergaderingen van de commissie. Artikel A.3,
tweede lid, is van overeenkomstige toepassing.

Artikel H.2

Informatie over en gesprek met de burgemeester

1. De commissie maakt vooraf aan de burgemeester, de gemeenteraad en de
commissaris van de Koning kenbaar op basis van welke informatiebronnen zij zich een
oordeel zal vormen over het functioneren van de burgemeester. Daarbij baseert zij
zich in ieder geval op de profielschets en de wettelijke taken van de burgemeester.

2. Alvorens haar verslag van bevindingen aan de gemeenteraad, de commissaris van de
Koning en de burgemeester te zenden, bespreekt de commissie dit met de
burgemeester. Van dit gesprek wordt een verslag gemaakt dat bij het verslag van
bevindingen wordt gevoegd.

Artikel H.3

Bijzondere bepaling inzake verslaglegging
1. Het in artikel A.5 bedoelde verslag van bevindingen wordt in ieder geval vergezeld van

een conceptaanbeveling inzake de herbenoeming.
2. Indien ter zake van het functioneren van de burgemeester afspraken zijn gemaakt

tussen de commissie en de burgemeester, worden deze expliciet in het verslag van
bevindingen vermeld.

Artikel H.4

Ontbinding

Lopende een procedure tot herbenoeming is ontbinding van de commissie uitsluitend
mogelijk met ingang van de dag volgende op die waarop door de minister van BZK aan de
gemeenteraad bekend is gemaakt dat de burgemeester bij Koninklijk besluit is
herbenoemd.

TOELICHTING VOORBEELDBEPALINGEN ONDERDEEL H

In dit onderdeel zijn voorbeeldbepalingen opgenomen ten aanzien van zaken die ten aanzien van de

herbenoeming van belang zijn. Het betreft de volgende punten die vervolgens nader worden toegelicht:

1. Toevoegen van een adviseur

2. Informatie over en gesprek met de burgemeester

3. Noodzakelijk element van het te maken verslag bij de aanbeveling inzake de herbenoeming

4. De archivering, ook ten aanzien van digitale bestanden

Toevoegen van een adviseur (artikel H.l)

Het is niet verplicht een of meer van de wethouders als adviseur aan de commissie toe te voegen, maar dit

wordt wel wenselijk geacht. Wordt hij daaraan toegevoegd dan zijn de bepalingen inzake de oproeping ook op

die wethouder van toepassing. Een adviseur is geen lid van, en heeft geen stemrecht in, de commissie.
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Informatie over en gesprek met de burgemeester (artikel H.2)

De informatiebronnen die de vertrouwenscommissie gebruikt bij het komen tot een aanbeveling inzake de

herbenoeming dienen voor zowel de burgemeester, de gemeenteraad als de commissaris van de Koning, vooraf

helder te zijn. De bevindingen die de commissie doet, dienen met de burgemeester besproken te worden. Als

vertrekpunt zijn in ieder geval relevant de profielschets bij benoeming en de wettelijke taken van de

burgemeester, te weten zijn voorzitterschap van raad en college en zijn taken als eenhoofdig orgaan, in het

bijzonder zijn verantwoordelijkheid voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid. En verder zijn

eventuele portefeuille als lid van het college.

Bijzondere bepaling inzake verslaglegging herbenoeming (artikel H.3)

Artikel A.5 bevat de algemene bepalingen inzake de verslaglegging. Van belang is dat de commissie met een

concept voor de aanbeveling inzake de herbenoeming komt, waarop de raad over de aanbeveling heeft te

besluiten. Eventuele afspraken over het functioneren van de burgemeester dienen volstrekt helder te zijn.

Ontbinding (artikel H.4)

Uit artikel S.2 volgt dat de commissie in stand blijft zolang zij niet wordt ontbonden. Wordt er voor gekozen de

commissie te ontbinden dan kan dit niet zolang er sprake is van een lopende procedure inzake de

herbenoeming.



ONDERDEEL K: BEPALINGEN INZAKE DE KLANKBORDGESPREKKEN

VOORBEELDBEPALINGEN

Hoofdstuk K: Bepalingen inzake de klankbordgesprekken

Artikel K.l

Aantal

1. De commissie houdt jaarlijks met de burgemeester een klankbordgesprek over het
functioneren.

2. Indien de commissie dan wel de burgemeester de wens daartoe kenbaar maakt, houdt
de commissie tussentijds een klankbordgesprek.

Artikel K.2

Voorbereiding en inhoud

1. De commissie maakt voorafgaand aan de klankbordgesprekken aan de burgemeester
kenbaar bij wie zij informatie zal inwinnen over het functioneren van de burgemeester.

2. De commissie beschouwt het functioneren van de burgemeester in elk geval aan de
hand van de profielschets en aan de wettelijke taken van de burgemeester. Tevens
betrekt de commissie hierbij het verslag van en de afspraken uit het vorige
klankbordgesprek.

Artikel K.3

Bijzondere bepalingen inzake het verslag

1. Alvorens het verslag vast te stellen, krijgt de burgemeester de gelegenheid te
reageren op het concept.

2. Het verslag wordt getekend door alle deelnemers aan het gesprek.
3. Raadsleden kunnen het verslag inzien. Het verslag wordt niet openbaar gemaakt. Een

afschrift van het verslag wordt gezonden aan de commissaris van de Koning.

TOELICHTING VOORBEELDBEPALINGEN ONDERDEEL K

In dit onderdeel zijn voorbeeldbepalingen opgenomen ten aanzien van zaken die ten aanzien van de

klankbordgesprekken van belang zijn. Het betreft de volgende punten die vervolgens nader worden toegelicht:

1. Aantal te voeren klankbordgesprekken

2. Periodieke terugkeer van de klankbordgesprekken

3. Verslaglegging van de klankbordgesprekken

Aantal (artikel K.l)

Geadviseerd wordt in ieder geval jaarlijks het functioneren van de burgemeester te bespreken, als opmaat naar

de herbenoeming. Het klankbordgesprek wint aan kracht als het het karakter heeft van gezamenlijke reflectie

op het functioneren van het bestuur en de rol van de burgemeester daarin. Vaak vindt een eerste 100-

dagengesprek plaats. Ook daarvoor geldt dan deze modelverordening. Het verdient overigens aanbeveling de

klankbordgesprekken met de raad in de planning af te stemmen op de gesprekken die de burgemeester met de

commissaris van de Koning heeft over de ontwikkelingen in het functioneren van de burgemeester.
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Voorbereiding en inhoud (artikel K.2)

Een goed klankbordgesprek valt of staat met een goede voorbereiding. De commissie bepaalt daarom de

informanten en deelt dit mee aan de burgemeester.

Als vertrekpunt zijn in ieder geval relevant de profielschets bij benoeming en de wettelijke taken van de

burgemeester, te weten zijn voorzitterschap van raad en college en zijn taken als eenhoofdig orgaan, in het
bijzonder zijn verantwoordelijkheid voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid. En verder zijn

eventuele portefeuille als lid van het college.

Van al deze gesprekken worden verslagen opgemaakt. Die verslagen vormen de basis voor het volgende
klankbordgesprek. Door ruimte voor inbreng van de kant van de burgemeester wint het gesprek aan kracht.

Bijzondere bepalingen inzake het verslag (artikel K.3)
Het verslag kan bondig en beknopt zijn, ook puntsgewijs. Wel is van belang dat het verslag een goed beeld
geeft van het gesprek en de gemaakte afspraken, zodat degenen die het volgende klankbordgesprek voeren

alsmede de commissaris van de Koning zich een goed beeld daarvan kunnen vormen. Daarom is het van belang

ook de sfeer te schetsen, waarin het gesprek plaatsvond. De raadsleden die niet hebben deelgenomen aan de

klankbordgesprekken moeten op enig moment kennis kunnen nemen van het verslag omdat het immers een

aanloop is naar besluitvorming over een aanbeveling tot herbenoeming, en het gesprek over de herbenoeming

plaatsvindt tussen de commissaris en raad als geheel en niet slechts de leden van de raad die de

klankbordgesprekken hebben gevoerd. Wat in het klankbordgesprek gewisseld wordt, behoort tussen de raad

en de burgemeester te blijven. Dat maakt dat het verslag dat van dat gesprek gemaakt wordt niet openbaar
wordt gemaakt (vgl. artikel 61c van de Gemeentewet). De gemeenteraad moet bepalen of het daartoe nodig is
dat de klankbordgesprekken een formele basis krijgen in een verordening. Deze voorbeeldbepalingen kunnen

gebruikt worden in het geval er een formele basis wordt gelegd voor het voeren van de gesprekken en waarbij
de keuze wordt gemaakt deze door de vertrouwenscommissie te laten voeren (zie de betreffende passage van

de circuiaire).
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ONDERDEEL S: SLOTBEPALINGEN

VOORBEELDBEPALINGEN

Hoofdstuk S: Slotbepalingen

Artikel S.l

Onvoorziene gevallen

In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist de commissie.

Artikel S.2

Ontbinding en wijziging van de samenstelling van de commissie
1. De commissie blijft in stand zolang zij niet wordt ontbonden.
2. De samenstelling van de commissie kan tussentijds worden aangepast.

Artikel S.3

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

TOELICHTING VOORBEELDBEPALINGEN ONDERDEEL S

Onvoorziene gevallen (artikel S.l)

Dit artikel treft een voorziening inzake de bevoegdheid van de commissie in gevallen waarover bij verordening
geen regeling is getroffen en de bevoegdheidsverdeling niet uit een andere norm voortvloeit.

Ontbinding van de commissie (artikel S.2)
De commissie blijft in stand zolang zij niet wordt ontbonden. Wordt er voor gekozen de commissie te ontbinden
dan kan dit niet zolang er sprake is van een lopende procedure inzake de aanbeveling tot benoeming of
herbenoeming; daar is in de onderdelen B en H een voorziening voor getroffen. In geval de commissie een
permanente status heeft, kan de samenstelling tussentijds worden aangepast, bijvoorbeeld indien het wenselijk
wordt geacht de klankbordgesprekken in een kleinere kring te voeren.
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