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Geadviseerd besluit

De volgende raadsleden te benoemen tot leden van de vertrouwenscommissie:

- Oswald Velthuizen (GemeenteBelangen)

- Eveline Vink (GroenLinks)

- Fedor Cuppen (D66)

- Marte Smits (VVD)

- Bram Harmsen (PvdA)

- Francisca de Martelaere (CDA)

Toelichting op beslispunten

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. 

Beoogd effect 

Met de benoeming voldoet uw raad aan uw eigen reglement en verordening. 

Kader 

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. 

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

tenminste eens per twee jaar een klankbordgesprek met de burgemeester.
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Argumenten

- De vertrouwenscommissie bereidt de herbenoeming van de burgemeester voor. De eerste 

benoemingstermijn van een burgemeester Schaap loopt 12 mei 2023 af. Voor het einde van 

de benoemingstermijn geeft zij aan of zij voor herbenoeming in aanmerking wil komen. Zo ja, 

dat vraagt de commissaris van de Koning aan de gemeenteraad om zich een oordeel te 

vormen over het functioneren van de burgemeester en, bij een positief oordeel, een 

aanbeveling tot herbenoeming vast te stellen.

- De vertrouwenscommissie voert het klankbordgesprek met de burgemeester. Dit 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.

Kanttekeningen

N.v.t. 

Draagvlak

De zes raadsfracties hebben de in het dictum genoemde raadslid uit hun fractie voorgedragen 

voor benoeming door uw raad.

Aanpak en uitvoering

Na benoeming van de leden van de vertrouwenscommissie wordt begonnen met de 

voorbereiding van de herbenoeming van burgemeester Schaap.

De griffier is de secretaris van de vertrouwenscommissie en ondersteunt deze bij hun 

werkzaamheden.

De benoeming van de leden van de vertrouwenscommissie wordt bekend gemaakt op de 

gemeentepagina in Rijn en Veluwe en op de gemeentelijke website. 

Financiële consequenties

Dit voorstel heeft geen financiële consequenties.

Alternatieven

Uw raad is bevoegd andere raadsleden in deze commissie te benoemen.


