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Geadviseerd besluit
De volgende raadsleden te benoemen tot leden van de vertrouwenscommissie:

- Dhr. T.H.J. Bartels (PRD)

- Mw. C.D. van Bentem (GB)

- Mw. D.A. Bondt. (D66)

- Dhr. T.A. de Boer (VVD)

- Dhr. T.T.M.G. Erkens (PvdA)

- Dhr. C.F. Geerdes (CDA)

- Dhr. J.C.J. Streefkerk (Fractie Streefkerk)

- Mw. E.L. Vink (GL)

Samenvatting 
De Renkumse raad heeft een vertrouwenscommissie die verantwoordelijk is voor de 

voorbereiding van de aanbeveling tot benoeming of herbenoeming van de 

burgemeester, alsmede het voeren van klankbordgesprekken met de burgemeester. Op 

basis van artikel 2 lid 1 van de “Verordening op de vertrouwenscommissie 2016” kan 

elke fractie die in de raad vertegenwoordigd is 1 lid (laten) benoemen voor de 

vertrouwenscommissie. In september 2018 heeft de raad de toenmalige 

fractievoorzitters benoemd als leden van de vertrouwenscommissie, te weten: Mw. C.B. 

de Roo (GL), mw. C.D. van Bentem (GB), dhr. R. Bouwman (D66), r. T.A. de Boer (VVD), 

dhr. T.H.J. Bartels (PRD), dhr. T.T.M.G. Erkens (PvdA) en dhr. P.J. van Lent (CDA). 

Inmiddels is een aantal van deze personen geen raadslid meer en is er een raadsfractie 

bijgekomen. Om de personele bezetting van de vertrouwenscommissie weer op orde te 

krijgen, hebben de fracties van GroenLinks, D66, CDA en de Fractie Streefkerk een 

kandidaat voorgedragen. De raad wordt voorgesteld om de volledige commissie opnieuw 

te benoemen.   
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Beoogd effect
Het klankbordgesprek is een periodiek, niet-vrijblijvend gesprek over wederzijdse 
ervaringen en verwachtingen, tussen een burgemeester en een delegatie uit de 
gemeenteraad. Het is bedoeld om als burgemeester goede en gestructureerde
feedback te ontvangen van, en te geven aan, de gemeenteraad. Leden van de 
vertrouwenscommissie voeren het gesprek niet namens zichzelf, maar namens de 
gemeenteraad. 

Gelet op het feit dat de burgemeester wordt benoemd, herbenoemd en ontslagen door de 
Kroon spreekt de commissaris van de Koning, namens de Kroon, in ieder geval na één 
jaar, na drie jaar en na vijf jaar van de (her)benoeming met de burgemeester over het 
functioneren. Het gevoerde klankbordgesprek met een afvaardiging van de raad vormt 
hiervoor o.a. de input.

Aanpak en uitvoering
- Het ministerie van binnenlandse zaken heeft onlangs een nieuwe handreiking 

burgemeesters (zie bijlage) gepubliceerd, waarin richtlijnen en handvatten worden 
gegeven voor het voorbereiden en voeren van klankbordgesprekken. 

- Op basis van deze handreiking is een memo opgesteld ter voorbereiding van het 
klankbordgesprek (zie bijlage). 

- Na benoeming van de leden van de vertrouwenscommissie wordt begonnen met de 
voorbereiding van het klankbordgesprek. In de memo staan de te volgen stappen 
beschreven.

- Vanwege de coronacrisis en diverse interne aangelegenheden, is er nog geen formeel 
klankbordgesprek geweest sinds de benoeming van burgemeester Schaap op 12 mei 
2017. Het voornemen is nu om in maart een klankbordgesprek te houden met de 
burgemeester. 

- De griffier is de secretaris van de vertrouwenscommissie en ondersteunt deze bij de 
voorbereiding, het organiseren en de verslaglegging van het klankbordgesprek.

Kader
- Conform artikel 9 lid 1 van de verordening op de vertrouwenscommissie, voert de 

commissie tenminste eens per twee jaar een klankbordgesprek met de burgemeester. 
- Benoeming van de leden van de vertrouwenscommissie gebeurt op basis van artikel 

2.1 van de Verordening op de vertrouwenscommissie 2016’.  

Argumenten
In 2018 is ervoor gekozen om de fractievoorzitters te benoemen als lid van de 
vertrouwenscommissie. De fracties zijn echter vrij om te bepalen welk lid zij voordragen. 
In het benoemingsbesluit uit 2018 wordt gesproken over de ‘klankbordcommissie’. Om 
eventuele misverstanden te voorkomen wordt voorgesteld om de voltallige 
vertrouwenscommissie opnieuw te benoemen. 
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Communicatie
De namen van de door uw raad benoemde vertrouwenscommissieleden worden bekend 

gemaakt in de Rijn en Veluwe en op de gemeentelijke website. 

Financiële consequenties
Dit voorstel heeft geen financiële consequenties. 

Juridische consequenties
Voor het klankbordgesprek geldt strikte geheimhouding. Dit geldt ook voor alle 
bijeenkomsten van de vertrouwenscommissie in de voorbereiding van het 
klankbordgesprek. De geheimhouding is een wettelijke verplichting en kan niet worden 
opgeheven door de gemeenteraad. 

Bijlagen 
- Memo klankbordgesprek burgemeester; 
- Handreiking burgemeesters; Benoeming, herbenoeming, klankbordgesprekken en 

afscheid.
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