Hillegom

Raadsvoorstel Besluitvormend
Verordening op de Vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester 2020
aan:

de raad van de gemeente Hillegom

zaaknummer:
datum voorstel:
datum collegevergadering:
datum raadsvergadering:
agendapunt:
portefeuillehouder:
behandelend ambtenaar:
e-mailadres:

16 april 2020
0
Arie van Erk
Elma Hulspas
E.Hulspas@hltsamen.nl

Wij stellen voor:
1.
2.
3.

een vertrouwenscommissie in te stellen;
de huidige fractievoorzitters te benoemen als leden van de vertrouwenscommissie;
de Verordening op de Vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester 2020
vast te stellen.

Inleiding
Burgemeester Van Erk is op 14 november 2014 benoemd als burgemeester van Hillegom
voor een periode van zes jaar. Hij heeft het presidium en de Commissaris van de Koning
laten weten voor herbenoeming in aanmerking te willen komen. Ter voorbereiding op de
aanbeveling over de herbenoeming van de burgemeester moet de raad volgens de
Gemeentewet een vertrouwenscommissie instellen. Daartoe is een gemeentelijke
verordening op de vertrouwenscommissie noodzakelijk.
Bestaand kader en context
Artikel 61a Gemeentewet, dat luidt:
1. De burgemeester kan bij koninklijk besluit op voordracht van Onze Minister worden
herbenoemd voor de tijd van zes jaar.
2. De raad zendt een aanbeveling inzake de herbenoeming van de burgemeester
tenminste vier maanden voor de eerste dag van de maand waarin de herbenoeming
dient in te gaan, aan Onze Minister door tussenkomst van de commissaris van de
Koning.
3. Voordat de raad een aanbeveling opstelt, overlegt hij met de commissaris over het
functioneren van de burgemeester.
4. Na het overleg met de commissaris stelt de raad uit zijn midden een
vertrouwenscommissie in, belast met de voorbereiding van de aanbeveling inzake de
herbenoeming. De raad kan bepalen dat één of meer wethouders als adviseur aan de
vertrouwenscommissie worden toegevoegd.
5. De commissaris brengt advies uit aan Onze Minister over de aanbeveling van de
raad.
6. Onze Minister wijkt in zijn voordracht slechts af van de aanbeveling op gronden
ontleend aan het advies van de commissaris dan wel op andere zwaarwegende
gronden.
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Het gesprek van de fractievoorzitters met de CdK, zoals bedoeld in lid 3, was gepland op
25 maart, maar zal in verband met de coronacrisis later plaatsvinden.
Beoogd effect
Met dit voorstel wordt beoogd dat de raad tijdig een aanbeveling kan doen aan de
minister, via de Commissaris van de Koning, over de herbenoeming van de
burgemeester, die aan alle wettelijke voorwaarden voldoet.
Argumenten
1. Door nu een vertrouwenscommissie in te stellen kan de aanbeveling tijdig en goed
worden voorbereid.
2. Door alle fractievoorzitters in de vertrouwenscommissie te laten deelnemen kunnen
de gevoelens van de gehele raad goed ingebracht worden.
3. De in het conceptbesluit opgenomen verordening is opgesteld aan de hand van de
circulaire Benoeming, herbenoeming en klankbordgesprekken burgemeester van het
ministerie van BZK en de daarbij behorende bijlage.
Kanttekeningen
In de voorgestelde verordening is geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid een
wethouder als adviseur aan de commissie toe te voegen. De commissie zal o.a. met de
wethouders gesprekken voeren over het functioneren van de burgemeester, waarmee de
toevoeging als adviseur overbodig wordt geacht.
Financiële consequenties
Het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers bepaalt in artikel 3.1.2 dat een
raadslid dat lid is van de vertrouwenscommissie, voor de duur van de activiteiten van die
commissie ten laste van de gemeente een toelage ontvangt van € 120 per maand.
Naar verwachting duren de activiteiten van de vertrouwenscommissie 3 maanden. Dit
betekent dat aan toelagen € 2.160,- moet worden begroot. Wij verwachten dit binnen de
begroting te kunnen dekken.
Aanpak, uitvoering en participatie
De werkzaamheden van de vertrouwenscommissie staan beschreven in artikel 2 van de
verordening (Taak en bevoegdheden). Om zich een goed oordeel te vormen van het
functioneren van de burgemeester zal de commissie in elk geval gesprekken voeren met
de wethouders en vertegenwoordigers van politie en brandweer.
Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT)
Dit voorstel geldt alleen voor Hillegom.
Urgentie
Om tijdig een aanbeveling door de raad te kunnen laten vaststellen is het nodig dat de
vertrouwenscommissie in de raad van april wordt ingesteld.
Bijlagen en achtergrondinformatie
- Circulaire benoeming, klankbordgesprekken en herbenoeming burgemeester (Kenmerk
2017-0000479534)
- Voorbeeldbepalingen te gebruiken bij het opstellen van de verordening op de
vertrouwenscommissie (Bijlage bij de circulaire)

drs. P.M.Hulspas-Jordaan
griffier
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Raadsbesluit
De raad van de gemeente Hillegom,
gelezen het voorstel van de griffier ,
gelet op artikel 61a Gemeentewet,

besluit:
1. een vertrouwenscommissie in te stellen;
2. als leden van de vertrouwenscommissie te benoemen mevrouw A. Heemskerk-Rekké
en de heren F.J.M. Evers, C.H. Langeveld, I.B. Buijck, S. Boschma en D. van
Egmond;
3. de volgende verordening vast te stellen:

VERORDENING OP DE VERTROUWENSCOMMISSIE
HERBENOEMING BURGEMEESTER 2020
Artikel 1
Begripsbepalingen
In deze verordening wordt verstaan onder:
a. de minister: de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
b. de commissaris: de commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland;
c. de burgemeester: de burgemeester van de gemeente Hillegom;
d. de commissie: de vertrouwenscommissie als bedoeld in artikel 2;
e. de raad: de raad van de gemeente Hillegom;
f. de voorzitter: de voorzitter van de vertrouwenscommissie
g. verslag: de schriftelijke weergave van het gevoelen van de raad over de
herbenoeming van de burgemeester;
h. aanbeveling: de schriftelijke verklaring van de raad over de herbenoeming van de
burgemeester;
i. profielschets; het profiel waarin de gewenste competenties en de gewenste stijl van
besturen bij de werving van de burgemeester zijn benoemd.

Artikel 2
Taak en bevoegdheden
1. De commissie heeft tot taak de aanbeveling door de raad voor te bereiden in het
kader van de herbenoemingsprocedure van de burgemeester.
2. De commissie vormt zich een oordeel over het functioneren van de burgemeester.
Daarbij baseert zij zich in ieder geval op de profielschets en de wettelijke taken van
de burgemeester.
3. 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 3
Samenstelling commissie
1. De commissie bestaat uit zes leden, door de raad uit zijn midden benoemd.
2. Er worden geen plaatsvervangende leden benoemd.
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3.

4.

Een lid houdt op lid van de commissie te zijn indien hij ontslag heeft genomen als
raadslid of niet meer voldoet aan de vereisten van het raadslidmaatschap als bedoeld
in artikel 13 van de Gemeentewet.
De commissie kiest uit haar midden een voorzitter en plaatsvervangend voorzitter.

Artikel 4
Ambtelijke ondersteuning
De raadsgriffier is secretaris van de commissie en geeft ambtelijke ondersteuning aan de
commissie.
Artikel 5
Vergaderingen
1. De commissie vergadert zo dikwijls als de voorzitter of ten minste twee leden dit
noodzakelijk acht(en).
2. De commissie vergadert slechts indien meer dan de helft van het aantal leden
aanwezig is.
Artikel 6
Stemming
De commissie besluit over de vaststelling van een concept-aanbeveling bij meerderheid
van stemmen, waarbij elk lid één 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 7 bedoelde verslag opgenomen.
Artikel 7
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;
c. indien over het functioneren van de burgemeester afspraken zijn gemaakt
tussen de commissie en de burgemeester, worden deze expliciet in het verslag
van bevindingen vermeld.
Artikel 8
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.
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Artikel 9
Archivering
1. De secretaris van de commissie draagt er zorg voor dat na ontbinding van de
commissie 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. 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,
geldende voor een periode van 75 jaar.
3. Alle overige bescheiden en alle kopieën van de in dit artikel bedoelde bescheiden
worden onmiddellijk vernietigd.
Artikel 10
Ontbinding van de commissie
De commissie wordt geacht te zijn ontbonden met ingang van de dag volgende op die
waarop door de minister een besluit is genomen op de aanbeveling van de raad.
Artikel 11
Onvoorziene gevallen
In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist de commissie.
Artikel 12
Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 16 april 2020,

drs. P.M. Hulspas-Jordaan
griffier

A. van Erk
voorzitter

5

