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Voorstel:
De ‘Verordening op de vertrouwenscommissie, die de aanbeveling tot benoeming van de
burgemeester voorbereidt’ vast te stellen.

Inleiding:
Burgemeester Han Noten heeft bekend gemaakt dat hij afscheid neemt per 1 december 2018. De
gemeenteraad heeft een belangrijke rol om er voor te zorgen dat er een nieuwe burgemeester wordt
aangesteld. De Commissaris van de Koning van de provincie Overijssel zal de procedure starten
zodra de raad een profielschets heeft vastgesteld. Dit is voorzien in de raadsvergadering van 18 juni
2018 in aanwezigheid van de commissaris. Na vaststelling van de profielschets wordt de vacature
opengesteld en is het aan commissaris en gemeenteraad om kandidaten te selecteren. Hiertoe stelt
de gemeenteraad een vertrouwenscommissie in. Uiteindelijk geeft de gemeenteraad een aanbeveling
over één kandidaat aan de minister van BZK, zodat die kandidaat benoemd kan worden door de
Kroon.
Argumenten:
De gemeenteraad stelt een vertrouwenscommissie in
Op grond van artikel 61 van de Gemeentewet is de raad verplicht bij verordening een
vertrouwenscommissie in te stellen voor het opstellen van een voordracht aan de minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake de benoeming van de burgemeester. De circulaire
"Benoeming, functioneringsgesprekken en herbenoeming burgemeester" van de minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), geeft hiervoor de kaders aan.
De modelverordening is aangepast in overleg met het presidium
De verordening is opgesteld aan de hand van een aantal uitgangspunten die zijn besproken met het
presidium:
a. De vertrouwenscommissie bestaat uit alle fractievoorzitters van de raad van Dalfsen.
b. De voorzitter van de commissie is de voorzitter van het presidium, dhr. Nijkamp.
c. De commissie benoemt uit haar midden een plaatsvervangend voorzitter.
d. Er worden geen plaatsvervangende leden benoemd.
e. De griffier geeft ambtelijke ondersteuning en advies waarbij hij tevens optreedt als secretaris
van de commissie. De gemeentesecretaris is plv. secretaris van de vertrouwenscommissie.
f.
Het college van B&W is uitgenodigd om één lid als adviseur te laten deelnemen aan de
beraadslagingen van de commissie. De adviseur is geen lid van de commissie en heeft ook
geen stemrecht. Het college heeft wethouder Uitslag hiertoe aangewezen.
g. De werkzaamheden van de vertrouwenscommissie zijn geheim vanwege de privacy van de
kandidaten in de procedure. Dit betekent dat alle beraadslagingen van de
vertrouwenscommissie en de stukken die worden ontvangen en gemaakt, geheim zijn.
De Verordening is afgestemd met het Kabinet van de Commissaris van de Koning Overijssel.
Kanttekeningen
Geen.
Alternatieven:
Geen reële alternatieven.
Duurzaamheid:
Niet van toepassing.
Financiële dekking:
De vertrouwenscommissie ontvangt geen vergoeding voor haar werkzaamheden, maar de activiteiten
kunnen niet worden gedekt uit bestaande budgetten. Deze budgetaanvraag wordt meegenomen bij de
1e bestuursrapportage.
Communicatie:
De communicatie met betrekking tot de vertrouwenscommissie is strikt gebonden aan de wettelijke
vereisten van geheimhouding. In principe wordt niet over de werkzaamheden gecommuniceerd.

Vervolg:
Het is uiteindelijk aan de gemeenteraad om in een besloten vergadering (onder strenge
geheimhouding) een keuze te maken uit de door de vertrouwenscommissie voorgedragen kandidaten.
Uitsluitend de naam van de voorgedragen kandidaat wordt bekend gemaakt in een openbare
raadsvergadering. Gestreefd wordt naar een naadloze opvolging van burgemeester Noten, zodat er
geen waarneming noodzakelijk is.
Bijlagen:
Verordening vertrouwenscommissie benoeming burgemeester Dalfsen 2018

Namens het presidium van de gemeenteraad,
de voorzitter,
ir. L.M. Nijkamp

de griffier,
drs. J. Leegwater

Raadsbesluit
De raad van de gemeente Dalfsen;
gelezen het voorstel van het presidium d.d. 17 mei 2018, nummer 795;
gelezen de ‘Circulaire benoeming, klankbordgesprekken en herbenoeming burgemeester’ van de
Minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties;
gelet op artikelen 61, 61c, 84, 86, 147 en 149 van de Gemeentewet, artikel 15 en 31 van de
Archiefwet 1995 en artikel 9 van het Archiefbesluit 1995;

besluit:
vast te stellen de ‘Verordening op de vertrouwenscommissie, die de aanbeveling tot benoeming van
de burgemeester voorbereidt’.
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 28 mei 2018.
De raad voornoemd,
de voorzitter,
drs. H.C.P. Noten

de griffier,
drs. J. Leegwater

