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Onderwerp:

Raadscommissie herbenoeming burgemeester
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Decosnummer:
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J. Leegwater
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Voorstel:
1. Een commissie in te stellen die de aanbeveling voor herbenoeming gaat voorbereiden.
2. De commissie samen te stellen uit de leden van het presidium en aan de commissie een
wethouder toe te voegen als adviseur.
3. De verordening op de commissie van aanbeveling tot herbenoeming burgemeester vast te
stellen.
4. De commissaris van de Koning van de provincie Overijssel hierover te informeren.
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Inleiding:
Op 1 februari 2017 loopt de eerste ambtstermijn van burgemeester H.C.P. Noten af. Hij heeft uw raad
en de commissaris van de Koning laten weten dat hij graag voor herbenoeming in aanmerking wil
komen. Dat gaat via een Koninklijk besluit tot herbenoeming op voordracht van de minister van BZK.
In zijn voordracht volgt de minister in beginsel de aanbeveling van de gemeenteraad. De
gemeenteraad zal daarom een aanbeveling tot herbenoeming of niet-herbenoeming af moeten geven.
Een belangrijke rol is weggelegd voor de commissaris van de Koning, die advies uitbrengt aan de
minister en overleg voert met de gemeenteraad. Het instellen van een raadscommissie die de
aanbeveling voorbereidt, is voor de gemeenteraad de eerste stap in het proces.
Argumenten:
1.1 Instelling van een commissie is noodzakelijk om vertrouwelijkheid te borgen
Onder verwijzing naar de circulaire ‘Benoeming, functioneringsgesprekken en herbenoeming
burgemeester’ van het Ministerie van BZK verzoekt de commissaris uw raad om een commissie in te
stellen. Een belangrijke overweging hierbij is de benodigde vertrouwelijkheid van de vergaderingen
gelet op de privacy van de burgemeester.
2.1 De leden van het presidium bemensen de commissie
Het presidium houdt namens de gemeenteraad periodiek functioneringsgesprekken met de
burgemeester. Omdat in de herbenoemingsprocedure voor een belangrijk deel gesteund zal worden
op die functioneringsgesprekken, ligt het voor de hand ook het presidium deze procedure te laten
voeren. De griffier en de gemeentesecretaris zijn bij de vergaderingen van de commissie aanwezig.
2.2 Het presidium stelt voor om een adviseur vanuit het college toe te voegen aan de commissie
Omdat de burgemeester niet alleen voorzitter van de raad is, maar ook voorzitter van het college, acht
het presidium het wenselijk om een wethouder als adviseur aan de commissie toe te voegen. De
adviseur is bij de vergaderingen aanwezig, maar heeft –net als secretaris en plv. secretaris- geen
stemrecht. De wethouders hebben in onderling overleg voorgesteld dat wethouder M.R.H.M. von
Martels de uitnodiging zal accepteren.
3.1 De raad regelt taak, samenstelling en werkwijze in een verordening
In de verordening is opgenomen wat de taak, samenstelling, ondersteuning en werkwijze van de
commissie is. Ook zijn de relevante bepalingen omtrent geheimhouding en archivering opgenomen.
4.1 De commissaris is betrokken bij de verdere procedure
De commissaris van de Koning van de Provincie Overijssel, mw. drs. A.Th.B. Bijleveld-Schouten,
heeft een eigen rol in deze procedure. Zij zal in gesprek gaan met de commissie over de
werkzaamheden en zal de aanbeveling van de raad uiteindelijk doorgeleiden naar de minister.
Kanttekeningen
Geen.
Alternatieven:
U kunt besluiten tot een andere bemensing van de commissie en/of adviseurs. Dit vraagt om een
amendement op de verordening en een geheime hoofdelijke stemming over kandidaten.
Financiële dekking:
Niet van toepassing.
Communicatie:
Geen, zie ook hierna onder Vervolg.
Vervolg:
De commissie vergadert achter besloten deuren en de werkzaamheden vallen onder de
geheimhoudingsplicht. Zodra de commissie haar werkzaamheden heeft afgerond, ontvangt de raad
het verslag van bevindingen. Het is dan aan de raad om in een besloten vergadering te discussiëren
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en een besluit te nemen over de aanbeveling aan de minister. De aanbeveling zelf wordt openbaar
gemaakt.
Bijlagen:
- Brief Commissaris van de Koning, start herbenoemingsprocedure
- Verordening op de commissie van aanbeveling tot herbenoeming burgemeester

Het presidium van de gemeenteraad van Dalfsen,

de voorzitter,
ir. L.M. Nijkamp

de griffier,
drs. J. Leegwater

Raadsbesluit
De raad van de gemeente Dalfsen;
gelezen de brief van de commissaris van de Koning d.d. 15 februari 2016;
gelezen het voorstel van het presidium d.d. 30 maart, nummer 460;
overwegende dat de eerste ambtstermijn van burgemeester H.C.P. Noten op 1 februari 2017 afloopt;
gelet op de artikelen 61a, 61c, 84, 86, 147 en 149 van de Gemeentewet, de artikelen 15 en 31 van de
Archiefwet 1995 en artikel 9 van het Archiefbesluit 1995;
gelet op de circulaire Benoeming, functioneringsgesprekken en herbenoeming burgemeester van de
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

besluit:
1. Een commissie in te stellen die de aanbeveling voor herbenoeming gaat voorbereiden.
2. De commissie samen te stellen uit de leden van het presidium en aan de commissie een
wethouder toe te voegen als adviseur.
3. De verordening op de commissie van aanbeveling tot herbenoeming burgemeester vast te
stellen.
4. De commissaris van de Koning van de provincie Overijssel hierover te informeren.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 25 april 2016.
De raad voornoemd,
de plaatsvervangend voorzitter,
ir. L.M. Nijkamp

de griffier,
drs. J. Leegwater

