Raadsvergadering 3 oktober 2013
Voorstel B 2
Heinkenszand, 17 september 2013
Onderwerp:
a. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening vertrouwenscommissie gemeente
Borsele 2013 en de Verordening functioneringsgesprekken burgemeester en raad
gemeente Borsele
b. Voorstel tot het benoemen van de volgende leden: mevrouw M.C.J. van de Plasse,
de heer A.P. Witkam, de heer R.W. Boekholt, de heer L. de Putter, de heer C.
Weststrate en de heer B. Kooiker

Geachte raad,
Algemeen
De Gemeentewet schrijft het voor dat de gemeenteraad een vertrouwenscommissie instelt
ingeval van (her)benoeming van een burgemeester. Een verordening is niet voorgeschreven,
maar daar zijn wel goede argumenten voor. Voor het voeren van een functioneringsgesprek
met de burgemeester zijn geen wettelijke voorschriften vastgesteld. Dat neemt niet weg dat
het in deze tijd ondenkbaar is dat er niet periodiek een functioneringsgesprek wordt gevoerd
met de burgemeester. Ook hier geldt dat het beter is om de functioneringsgesprekken te
regelen in een verordening. Het belangrijkste argument is dat alle betrokkenen dan (beter)
kunnen weten waar ze aan toe zijn. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties heeft een voorbeeld aangeboden voor een verordening waarin de
(vertrouwens)commissie voor de voorbereiding van de (herbenoeming van de burgemeester
en een commissie voor functioneringsgesprekken met de burgemeester regelt. Dit als bijlage
behorend bij de circulaire benoeming, functioneringsgesprekken en herbenoeming van de
burgemeester. In grote lijnen is dat een goed model, dat wij als uitgangspunt hebben
gebruikt bij het opstellen van de beide conceptverordeningen. Uiteraard is dat wel
aangepast aan de lokale omstandigheden en voorkeuren. Hieronder noemen wij enkele
discussiepunten en een aantal aandachtspunten.
Vertrouwenscommissie
Ingevolge art. 61c van de Gemeentewet stelt de raad, na het overleg met de Commissaris
van de Koning over de profielschets, een vertrouwenscommissie in. Het gaat telkens om een
tijdelijke commissie. In de praktijk stelt een raad een verordening vast waarin ondermeer de
leden van de vertrouwenscommissie worden aangewezen. Het verdient ons inziens de
voorkeur een permanente verordening vertrouwenscommissie vast te stellen, zodat de raad
in geval van (her)benoeming kan volstaan met het aanwijzen van de leden. Om te
voorkomen dat er sprake is van een duiventil worden er conform het model geen
plaatsvervangend leden aangewezen. Het staat de raad vrij om daarvan bij de vaststelling
van de verordening af te wijken.
Commissie functioneringsgesprekken
Het model gaat er van uit dat telkens een nieuwe commissie wordt aangewezen voor het
voeren van een functioneringsgesprek met de burgemeester. Voor zover wij dat kunnen
overzien bestaat een vertrouwenscommissie in de praktijk uit (een aantal) fractievoorzitters.
De mogelijkheid om andere raadsleden aan te wijzen als lid van een vertrouwencommissie is
nogal theoretisch. Wij geven er de voorkeur aan om de verordening te bepalen dat de
commissie uit de fractievoorzitters bestaat. Een even aantal leden hoeft geen bezwaar te zijn
omdat gestreefd wordt naar unanimiteit en er naar verwachting niet zal worden gestemd.
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Aandachtspunten
De griffier is de secretaris van beide commissies. De gemeentesecretaris kan als
plaatsvervangend secretaris aan de commissie worden toegevoegd en een of meer
wethouders als adviseur(s) als het gaat om de (her)benoeming van de burgemeester.
In art. 86 van de Gemeentewet is bepaald dat de (voorzitter van een) commissie, het
college of de burgemeester in een besloten vergadering geheimhouding kan
opleggen. Hier gaat men een stapje verder, de commissie legt imperatief
geheimhouding op. Of daarvoor een (afdoende) wettelijke basis aanwezig is lijkt ons
op zijn minst voor discussie vatbaar. Voor wat betreft de (her)benoeming van de
burgemeester vloeit geheimhouding voort uit art. 61c van de Gemeentewet. Inzake
functioneringsgesprekken is niets geregeld in de Gemeentewet. Niettemin is
geheimhouding hier wel nodig.
Een functionarisgesprek wordt minimaal eens per twee jaar gehouden. Het gesprek is
wederkering. De commissie toetst het functioneren van de burgemeester aan de
profielschets, de wettelijke taken en de andere hem toebedeelde taken. In het laatste
functioneringsgesprek voor de herbenoemingsprocedure geeft de commissie de
burgemeester desgewenst een indicatie of een herbenoeming op dat moment naar
verwachting op obstakels zal stuiten.
De commissie formuleert de informatiebronnen op basis waarvan zij zich een oordeel
vormt over het functioneren van de burgemeester. Alvorens het verslag van
bevindingen aan de gemeenteraad en de Commissaris van de Koning te sturen,
bespreekt de commissie dit met de burgemeester. Van dat gesprek wordt een verslag
opgemaakt. Het verslag van het functioneringsgesprek wordt voor raadsleden onder
geheimhouding ter inzage gelegd bij de raadsgriffier.
Wij adviseren u de Verordening vertrouwenscommissie gemeente Borsele 2013 en de
Verordening functioneringsgesprekken burgemeester en raad gemeente Borsele vast te
stellen, conform bijgaande concepten.
Heinkenszand, 29 augustus 2013,
Het presidium van de raad van Borsele,
de griffier
de voorzitter
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