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Onderwerp: instellen vertrouwenscommissie en vaststellen verordening vertrouwenscommissie 
benoeming burgemeester Hardenberg 2019/2020 
 
 
DE GEMEENTERAAD WORDT VOORGESTELD TE BESLUITEN OM: 
1. Een vertrouwenscommissie in te stellen voor de voorbereiding van de benoeming van een nieuwe   

burgemeester voor Hardenberg. 
2. De verordening vertrouwenscommissie benoeming burgemeester gemeente Hardenberg 

2019/2020 vast te stellen. 
 
 
Inleiding 
Vanwege het vertrek van de heer P.H. Snijders is een vacature ontstaan voor de functie van 
burgemeester van de gemeente Hardenberg. De procedure om te komen tot een nieuwe burgemeester 
is geregeld in de Gemeentewet en in de circulaire van de minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijkrelaties (Circulaire Benoeming, functioneringsgesprekken en herbenoeming burgemeester). 
Voor de gemeente is in deze procedure de eerste stap om een vertrouwenscommissie in te stellen en in 
een verordening de samenstelling, taken en werkwijze van deze commissie te regelen. 
 
Beoogd effect 
Het instellen van een vertrouwenscommissie, die de voorbereiding van de benoeming van een nieuwe 
burgemeester ter hand gaat nemen. 
 
Argumenten 
1.      Er moet een vertrouwenscommissie worden ingesteld. 
De procedure om te komen tot de benoeming van een nieuwe burgemeester is strak geregeld in de 
gemeentewet en de ministeriele circulaire. Het Presidium stelt voor om als leden van de 
vertrouwenscommissie de fractievoorzitters van de politieke partijen, die zitting hebben in de 
gemeenteraad, te benoemen. Ook stelt het presidium de raad voor de 1e locoburgemeester als 
adviseur (zonder stemrecht) toe te voegen aan de vertrouwenscommissie en de griffier aan te wijzen als 
secretaris en als plv. de gemeentesecretaris (zonder stemrecht). 
 
2.      In een verordening moeten de taken en de werkwijze van de commissie worden vastgelegd. 
In bijgevoegde verordening staan deze beschreven.  
 
Risico's en kanttekeningen 
N.v.t. 
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Financiën 
De leden van de vertrouwenscommissie krijgen per 1 januari 2020 een vergoeding op grond van  
artikel 3.1.2. van het rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers. 
 
Verwerking persoonsgegevens 
In dit voorstel zijn geen persoonsgegevens verwerkt. 
 
Communicatie 
De verordening zal op de gebruikelijke manier worden gepubliceerd. 
Er zal een persbericht worden verspreid over de ingestelde vertrouwenscommissie en haar taken en 
werkwijze. 
 
Uitvoering 
Na de instelling van de commissie kan de commissie direct formeel aan het werk. Er zijn al 
vergadermomenten ingepland. 
 
Bijlagen 
1. Verordening vertrouwenscommissie 
2. Toelichting verordening vertrouwenscommissie 

 

 

Het presidium van de raad van de gemeente Hardenberg, 

 

De griffier, 
 
F.G.S. Droste  

De voorzitter, 
 
P.C. van der Wel 
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Raadsbesluit 
 
 
Zaaknummer: 18944 
 
 
 
Onderwerp: instellen vertrouwenscommissie en vaststellen verordening vertrouwenscommissie 
benoeming burgemeester Hardenberg 2019/2020. 
 
 
 
De raad van de gemeente Hardenberg; 
 
gelezen het voorstel van het presidium d.d. 10 december 2019; 
 
Besluit: 
 
1. Een vertrouwenscommissie in te stellen voor de voorbereiding van de benoeming van een nieuwe   

burgemeester voor Hardenberg. 
2. De verordening vertrouwenscommissie benoeming burgemeester gemeente Hardenberg 

2019/2020 vast te stellen. 
 

 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hardenberg van  
17 december 2019. 
 
De raad voornoemd, 

 
de griffier, 
 
 
F.G.S. Droste 

de voorzitter, 
 
 
drs. J.W. Wiggers 

 
 


