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ONDERWERP 

Vertrouwenscommissie Heemstede 

 

SAMENVATTING 

De raad stelt een vertrouwenscommissie in voor de tussentijdse klankbordgesprekken 

en de (her)benoeming van de burgemeester. Een vertegenwoordiging van de raad zorgt 

voor de uitvoering van deze taken. Deze leden van de vertrouwenscommissie worden 

benoemd door de gemeenteraad.  

 

JURIDISCH EN BELEIDSKADER 

Gemeentewet artikel 61, 61a, 61b, 61c, 84, 86, 147, 149  

Archiefwet 1995 artikel 12, 15 en 31  

Archiefbesluit 1995 artikel 9  

 

BESLUIT RAAD  

De raad van de gemeente Heemstede; 

 

gelezen het voorstel van het presidium;  

 

besluit: 

 

De Verordening op de vertrouwenscommissie burgemeester Heemstede 2020 vast te 

stellen.  

 

De raad voornoemd,  

 

de griffier,   de burgemeester, 
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AANLEIDING 

De vertrouwenscommissie voert de jaarlijkse klankbordgesprekken met de 

burgemeester en heeft de taak de (her)benoeming te begeleiden. Dit is een vast  

onderdeel van de samenwerking tussen de raad en de burgemeester.  

 

MOTIVERING 

 

1. 1 Een raadsafvaardiging vormt de vertrouwenscommissie 

De hierboven genoemde taken worden in beslotenheid en onder geheimhouding 

uitgevoerd door een vertegenwoordiging van de raad. De leden van de 

vertrouwenscommissie worden benoemd door de gemeenteraad. Bij beëindiging 

van het raadlidmaatschap stopt ook het lidmaatschap van de 

vertrouwenscommissie. De commissie voert haar taken uit in lijn met de 

handreiking van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.  

 

1.2 De raad bepaalt aantal leden  

De gemeenteraad bepaalt het aantal leden van de vertrouwenscommissie. Het is 

belangrijk dat de commissie bestaat uit mensen met status en statuur (handreiking) 

binnen de raad. De commissie bestaat uit maximaal een vertegenwoordiger per 

fractie uit de raad. Voor de klankbordgesprekken kan gewerkt worden met een 

afvaardiging.  

  

1.3 De raad kan bij benoeming een wethouder als adviseur toevoegen 

De gemeenteraad kan bij de procedure van benoeming één of meer wethouders 

als adviseur toevoegen aan de commissie. De adviseur wordt uitgenodigd voor de 

vergaderingen van de commissie, maar is geen lid en heeft geen stemrecht in de 

commissie.  

 

2.1 De verordening regelt wanneer er wordt vergaderd 

De commissie vergadert zo vaak als de voorzitter of [x] aantal leden dat 

noodzakelijk achten. De raad besluit over de hoeveelheid leden die kunnen vragen 

om een vergadering. In de verordening is gekozen voor het aantal van twee leden, 

in lijn met wat in het reglement van orde staat over extra raadscommissies. De 

commissie vergadert slechts indien meer dan de helft van het aantal leden 

aanwezig is.  

 

2.2 De raad bepaalt de oproeptermijn  

De voorzitter roept de leden van de commissie, zo nodig sollicitanten of de 

burgemeester schriftelijk tot de vergadering. De termijn daarvoor is door de raad te 

bepalen. In de verordening is gekozen voor 10 dagen zodat er genoeg 

voorbereidingstijd is gegarandeerd. Indien bijzondere omstandigheden vragen om 

een spoedige bijeenkomst van de commissie kan worden afgeweken van de 

tiendagentermijn maar zal de oproeping ten minste 48 uur voorafgaand aan de 

vergadering moeten plaatsvinden.  
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FINANCIËN 

- 

 

PLANNING/UITVOERING 

- 

 

PARTICIPATIE EN COMMUNICATIE 

- 

 

DUURZAAMHEID 

- 

 

 

BIJLAGEN 

  Verordening op de vertrouwenscommissie burgemeester Heemstede 2020 

 Circulaire vertrouwenscommissie – ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties.  

 Handreiking burgemeesters: benoeming, herbenoeming, klankbordgesprekken en 

afscheid 

  


