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Datum Onderwerp

21 september 2016 Instellen vertrouwenscommissie ter 
voorbereiding van de aanbeveling 
tot benoeming van de burgemeester 
2016

Geadviseerd besluit
1. Te benoemen tot lid van de vertrouwenscommissie ter voorbereiding van de aanbeveling tot 

benoeming van de burgemeester:
mevrouw D.A. Bondt (D66)
de heer T.A. de Boer (VVD)
mevrouw C.D. Gerritsen-van Bentem (GemeenteBelangen)
de heer P.J. van Lent (CDA)
mevrouw C.B. de Roo (GroenLinks)
de heer T.T.M.G. Erkens (PvdA)
de heer Th. H.J. Bartels (PRD)
mevrouw M.C.M.L. Pols-Houpt (RZS);

2. Te benoemen tot adviseur van de vertrouwenscommissie bij de voorbereiding van de 
aanbeveling tot herbenoeming van de burgemeester, wethouder dhr. J. Verstand;  

3. Te benoemen tot ambtelijk secretaris van de vertrouwenscommissie ter voorbereiding van 
de aanbeveling tot benoeming van de burgemeester, de griffier mw. J.I.M. le Comte;

4. Te benoemen tot plaatsvervangend ambtelijk secretaris van de vertrouwenscommissie ter 
voorbereiding van de aanbeveling tot benoeming van de burgemeester, de 
gemeentesecretaris dhr. J. Steverink.
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Toelichting op de beslispunten
Per april heeft de heer J.P. Gebben ontslag genomen als burgemeester van de gemeente 
Renkum. Als gevolg daarvan is de benoemingsprocedure voor een nieuwe burgemeester van de 
gemeente Renkum in gang gezet. 

Na het vaststellen van de profielschets voor de nieuwe burgemeester wordt de vacature 
opengesteld.
De vertrouwenscommissie zal in nauw overleg met het kabinet van de commissaris van de 
Koning gesprekken gaan voeren met kandidaten en tenslotte een aanbeveling voor een nieuwe 
burgemeester doen aan de gemeenteraad. 

Beoogd effect
Een zorgvuldige procedure volgen om te komen tot de benoeming van een nieuwe burgemeester 
voor de gemeente Renkum.

Argumenten
Aan dit voorstel liggen de volgende argumenten ten grondslag:
1. De gemeentewet schrijft voor (art. 61 lid 3) dat de raad in verband met de benoeming van de 

burgemeester uit zijn midden een vertrouwenscommissie instelt. 
2. Om de selectie van kandidaat burgemeesters op een goede en zorgvuldige wijze te laten 

plaatsvinden, is in de Verordening op de vertrouwenscommissie 2016 de taak, 
bevoegdheden en werkwijze van de commissie vastgelegd.

Kanttekeningen 
Geen

Draagvlak
Het advies van de vertrouwenscommissie is het kader voor de besluitvorming door de 
gemeenteraad. De vertrouwenscommissie is immers een wettelijk onderdeel van de 
benoemingsprocedure. De vertrouwenscommissie moet niet alleen in vertrouwen opereren, de 
commissie moet ook het vertrouwen van de gemeenteraad hebben. Achtergrond is ook dat de 
namen van de sollicitanten zo slechts in zeer kleine kring bekend blijven.

Aanpak / Uitvoering
De uitvoering zal geschieden overeenkomstig het bepaalde in de Gemeentewet en de 
Verordening op de vertrouwenscommissie 2016. De gemeenteraad stelt de profielschets en de 
verordening op de vertrouwenscommissie vast en stelt de vertrouwenscommissie in, die namens 
de gemeenteraad de selectie doet. Na het vaststellen van de profielschets voor de nieuwe 
burgemeester wordt de vacature opengesteld. 
De vertrouwenscommissie gaat vervolgens aan de slag: zij verneemt de namen van de 
kandidaten via de commissaris van de Koning en voert met hen de gesprekken. 
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.

Naar verwachting zal in februari 2017 de gemeenteraadsvergadering ter vaststelling van een 
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aanbeveling aan de minister van BZK worden gehouden.

Communicatie
Op de werkzaamheden van de vertrouwenscommissie rust een geheimhoudingsplicht. De 
geheimhoudingsplicht vloeit rechtstreeks voort uit artikel 61c van de Gemeentewet en blijft ook 
na ontbinding van de vertrouwenscommissie van kracht. Hij geldt voor de leden van de 
vertrouwenscommissie, de adviseur en de ambtelijke bijstand. Elk overleg met niet-leden van de 
vertrouwenscommissie, en dus ook met de overige raads- en/of collegeleden en eventuele oud-
leden van de vertrouwenscommissie, is uitgesloten, dit op straffe van schending van het 
ambtsgeheim.

De gemeenteraad regelt de werkwijze van de vertrouwenscommissie zo dat vóór, tijdens en na 
het verrichten van de werkzaamheden door de vertrouwenscommissie volstrekte geheimhouding 
is gegarandeerd. Schending van de geheimhoudingsplicht is strafbaar gesteld in artikel 272 van 
het Wetboek van Strafrecht.

Financiële consequenties
Het instellen van een vertrouwenscommissie heeft op zichzelf geen financiële consequenties. De 
werkzaamheden die de commissie verricht, brengen wel kosten met zich mee. Deze worden ten 
laste gebracht van de drie O’s (onvoorzien, onuitstelbaar en onvermijdbaar). 

Juridische consequenties
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 15 juli 2012 de “circulaire 
betreffende benoeming, functioneringsgesprekken en herbenoeming burgemeester“ uitgebracht. 
Deze regels moeten in acht genomen worden bij de benoeming van de burgemeester. Volgens 
deze regeling dient de raad een vertrouwenscommissie benoeming burgemeester in te stellen en 
daarvoor een verordening vast te stellen.

Alternatieven
Er zijn geen alternatieven voor het instellen van de vertrouwenscommissie. De samenstelling 
van de vertrouwenscommissie is vrij. Doorgaans zijn dit echter de fractievoorzitters.


