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Geachte leden van de gemeenteraad,

De relatie tussen burgemeester en gemeenteraad is van groot belang voor het goed functioneren van
de lokale democratie. Voor een bevredigende samenwerking is het essentieel dat signalen,
standpunten en informatie open en eerlijk met elkaar kunnen worden gedeeld. Dit vraagt een
communicatieve cultuur. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties schreef onlangs in
een Kamerbrief 'Een toekomstbestendig burgemeestersambt'1 aan de Tweede Kamer dat zij
voornemens is om samen met de commissarissen van de Koning de klankbordgesprekken beter te
benutten. Klankbordgesprekken bieden een gestructureerde basis om te reflecteren op het wederzijds
functioneren en vormen belangrijke evaluatiemomenten in aanloop naar een herbenoemingsprocedure.

In bijna alle Utrechtse gemeenten is het de gewoonte om jaarlijks klankbordgesprekken tussen
gemeenteraad en burgemeester te voeren. Met de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart jl. zijn er
veel nieuwe gezichten in de gemeenteraden gekomen. In bijna alle Utrechtse gemeenten zijn de
klankbordcommissies van samenstelling gewijzigd. Deze ontwikkelingen bieden een goede gelegenheid
om te werken aan een gezamenlijke kwaliteitsslag.

1 Kamerbrief over een toekomstbestendig burgemeestersambt I Kamerstuk I Rijksoverheid.nl
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Een klankbordgesprek is een tweerichtingsgesprek dat vraagt om oefening en regelmaat. Graag bied ik
u eenmalig aan om een training klankbordgesprekken voor uw commissie en afzonderlijk voor uw
burgemeester te vergoeden. Het staat u vrij om een bureau naar keuze hiervoor in te schakelen. Mag ik
van uw griffier vernemen wanneer uw klankbordcommissie de training gaat volgen?
Ik wens u allen een vruchtbare training toe!

Met hoogachting,
de commissaris van de Koning
in de provincie Utrecht,

Een afschrift hiervan is aan uw burgemeester meegestuurd.
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