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Indiener: Presidium 

Datum:  25 juni 2018 

Portefeuillehouder(s): n.v.t. 

Portefeuille(s): n.v.t. 

Contactpersoon:  Mark Tobeas 

Tel.nr.: 0348-428510 E-mailadres: tobeas.m@woerden.nl 

 

Onderwerp:  
 
Herziening Verordening op de vertrouwenscommissie en benoeming van de leden en de voorzitter 
van de (vertrouwens)commissie die is belast met de voorbereiding van de aanbeveling omtrent de 
herbenoeming van de burgemeester. 
 

Samenvatting: 
 
De benoemingstermijn van de burgemeester (6 jaar) loopt af op 28 februari 2019. Op korte termijn 
dient een vertrouwenscommissie die is belast met de voorbereiding van de aanbeveling omtrent 
herbenoeming van de burgemeester te worden ingesteld.   
 

 
 
De raad besluit: 
 
1. De Verordening op de vertrouwenscommissie gemeente Woerden, vastgesteld op 25 september 
2012, in te trekken; 
2. Vast te stellen de Verordening op de vertrouwenscommissie gemeente Woerden 2018;; 
3. Voor de werkzaamheden ter voorbereiding van de aanbeveling omtrent de herbenoeming van de 
burgemeester een vertrouwenscommissie in te stellen, bestaande uit alle fractievoorzitters; 
4. De heer P.J. van Meijeren te benoemen als voorzitter van deze in het derde lid bedoelde 
commissie. 
 
 
 

Bevoegdheid: 
 
De gemeenteraad is bevoegd tot het stellen van regels omtrent het instellen van een commissie die 
is belast met de voorbereiding van een aanbeveling tot benoeming dan wel herbenoeming van de 
burgemeester, alsmede het voeren van klankbordgesprekken met de burgemeester.  
De benoeming van leden van een vertrouwenscommissie en het al dan niet toevoegen van een 
adviseur aan de commissie is tevens een raadsbevoegdheid. 
 

Beoogd effect: 
 
De Verordening op de Vertrouwenscommissie actualiseren op basis van de circulaire ‘benoeming, 
klankbordgesprekken en herbenoeming burgemeesters’ van het ministerie van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelatie, d.d. 1 oktober 2017 en de aanbeveling voor de herbenoeming van de 
burgemeester op een juiste maner voorbereiden. 

 
 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0040084/2017-10-01#Bijlage


Kanttekeningen: 

 n.v.t. 

Financiën: 

n.v.t. 

Uitvoering: 

  Er zal op een passende wijze uitvoering aan dit besluit worden gegeven. 

Communicatie: 

  Er zal op een passende wijze worden gecommuniceerd over dit besluit. 

 
Bijlagen: 
1. Verordening op de Vertrouwenscommissie gemeente Woerden (vastgesteld d.d. 25 september 
2012); 
2. Verordening op de Vertrouwenscommissie gemeente Woerden 2018 (concept)  

 

 
 
Het presidium,  
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

    

 
 


