
 
 
 

Pagina 1 van 2 
 

 
 
Raadsvoorstel 
 

Onderwerp:  
Verordening op de vertrouwenscommissie 2016, 
die de aanbeveling tot herbenoeming van de 
burgemeester voorbereidt 
 

Commissie:  
n.v.t. 

BBVnr: 
1043861 

Portefeuillehouder:  
n.v.t. 

Gemeenteraad: 
21 januari 2016 

Raadsvoorstelnr.: 
1043864 

e-mailadres opsteller:  
j.v.straalen@ridderkerk.nl  

 Openbaar 

 
Onderwerp 
Verordening op de vertrouwenscommissie 2016, die de aanbeveling tot herbenoeming van de 
burgemeester voorbereidt 
 
Geadviseerde beslissing raad 
1. vast te stellen de Verordening op de vertrouwenscommissie 2016, die de aanbeveling tot 

herbenoeming van de burgemeester voorbereidt; 

2. in te stellen de vertrouwenscommissie, die de aanbeveling tot herbenoeming van de burgemeester 
voorbereidt. 
 

Inleiding 
Op 1 oktober 2016 loopt de ambtstermijn van de burgemeester af. Uw raad is hierover geïnformeerd door 
de commissaris van de Koning bij brief van 19 november 2015. De herbenoemingsprocedure kan door de 
raad worden gestart. 
 
Beoogd effect 
Start van de herbenoemingsprocedure met het vaststellen van de Verordening op de 
vertrouwenscommissie en het instellen van de vertrouwenscommissie. 
 
Relatie met beleidskaders 
N.v.t. 
 
Argumenten 
In de Gemeentewet is bepaald dat bij een herbenoeming van de burgemeester de raad een aanbeveling 
zendt aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties door tussenkomst van de 
commissaris van de Koning. Om tot de aanbeveling te komen, moet uw raad een vertrouwenscommissie 
instellen die de aanbeveling voorbereidt. De procedure die gevolgd moet worden om tot een aanbeveling 
te komen, dient te zijn vastgelegd in een verordening. 
 
Overleg gevoerd met 
Het kabinet van de commissaris van de Koning. 
 
Kanttekeningen 
Geen 
 
Uitvoering/vervolgstappen 
Na vaststelling van de verordening volgt de bekendmaking en kan de commissie met haar 
werkzaamheden beginnen. 



 
 

Evaluatie/monitoring 
N.v.t. 
 
Financiën  
N.v.t. 
 
Juridische zaken 
N.v.t. 
 
Duurzaamheid 
N.v.t. 
 
Communicatie/participatie na besluitvorming 
De verordening wordt bekend gemaakt. 
 
Bijlagen/ter inzage liggende stukken 
De brief van de commissaris van de Koning van 19 november 2015. 
 
Besproken in het presidium van 12 januari 2016, 
Het presidium, 
 
de griffier, de plv. voorzitter, 
 
 
 
 

 
 

mr. J.G. van Straalen dhr. L. van der Spoel 
 


