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Openbaar

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

 

 

Geadviseerd besluit
1. Vast te stellen de Verordening Vertrouwenscommissie en klankbordgesprekken Ridderkerk 2022

2. De volgende personen te benoemen tot lid van de Vertrouwenscommissie:
a. de heer L.M.P. Westbroek
b. de heer J.D. Kardol
c. de heer B.A. Ros
d. mevrouw K.J. Kayadoe
e. de heer R.M. Kooijman
f. mevrouw C. van Vliet
g. de heer T. Overheid
h. mevrouw L.M. Klaver
i. mevrouw P.J. van Nes - de Man

3. Wethouder H. van Os als adviseur toe te voegen aan de Vertrouwenscommissie
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Raadsvoorstel
Inleiding
In het kader van de benoemingsprocedure voor een nieuwe door de Kroon te benoemen 
burgemeester dient door de raad een vertrouwenscommissie te worden ingesteld. Daarvoor dient een 
verordening te worden vastgesteld. De vorige verordening is komen te vervallen op het moment 
waarop door de minister een besluit was genomen op de aanbeveling van de raad en in de vacature 
voor een burgemeester in 2010 was voorzien.
De nieuwe verordening is opgesteld voor zowel het proces van benoeming, als ook voor de 
klankbordgesprekken met de burgemeester. Voor een herbenoemingsprocedure zal een aparte 
verordening dienen te worden vastgesteld.

Beoogd effect
De procedure voor benoeming van de burgemeester en het houden van klankbordgesprekken 
zorgvuldig te regelen.

Relatie met beleidskaders
Niet van toepassing

Argumenten
1.1. De raad moet een verordening vaststellen om de vertrouwenscommissie te kunnen instellen.
2.1. en 3.1. De raad besluit over de samenstelling van de vertrouwenscommissie.
De verordening voorziet er in dat de vertrouwenscommissie wordt bemenst door maximaal één 
raadslid per fractie, door de raad te benoemen. Alle huidige fracties zijn op deze wijze betrokken bij de 
selectie van de nieuwe burgemeester. Omdat de nieuwe burgemeester ook moet functioneren in en 
met het college is het zeer wenselijk een wethouder bij de selectie te betrekken. Dat mag als adviseur. 
Die wenselijkheid geldt ook ten aanzien van de gemeentesecretaris, mede gelet op zijn relatie met de 
ambtelijke organisatie. De gemeentesecretaris is toegevoegd als ambtelijke ondersteuner.

Overleg gevoerd met
Het kabinet van de commissaris van de Koning.

Kanttekeningen
Omdat ook de klankbordgesprekken in de verordening zijn opgenomen, kan de verordening niet 
vervallen als de nieuwe burgemeester is benoemd. Daarom is in artikel 14 opgenomen dat de 
commissie is ontbonden met ingang van de dag volgend op die waarop de minister aan de 
gemeenteraad bekend heeft gemaakt dat de burgemeester bij Koninklijk Besluit is benoemd.

Uitvoering/vervolgstappen
Na vaststelling van de verordening wordt deze bekendgemaakt en kan de vertrouwenscommissie aan 
de slag.

Evaluatie/monitoring
Niet van toepassing

Financiën
Leden van een vertrouwenscommissie krijgen op grond van het landelijke Rechtspositiebesluit 
decentrale politieke ambtsdragers voor de duur van de activiteiten van de commissie ten laste van de 
gemeente een toelage van € 133,82 per maand.

Juridische zaken
Niet van toepassing

Duurzaamheid
Niet van toepassing

Communicatie/participatie na besluitvorming
Op de gemeentelijke website is informatie opgenomen over de benoemingsprocedure. Informatie over 
deze verordening zal daarop worden opgenomen.
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De Vertrouwenscommissie Ridderkerk 2022 i.o.
namens deze, 
de griffier,
mr. J.G. van Straalen
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1. Verordening Vertrouwenscommissie en klankbordgesprekken Ridderkerk 2022.pdf  
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CONCEPT RAADSBESLUIT

Gemeenteraad:
13 oktober 2022

Zaaknummer:
601999

Onderwerp:
Verordening 
Vertrouwenscommissie en 
klankbordgesprekken Ridderkerk 
2022 :

BESLUIT:

1. Vast te stellen de Verordening Vertrouwenscommissie en klankbordgesprekken Ridderkerk 2022

2. De volgende personen te benoemen tot lid van de Vertrouwenscommissie:
a. de heer L.M.P. Westbroek
b. de heer J.D. Kardol
c. de heer B.A. Ros
d. mevrouw K.J. Kayadoe
e. de heer R.M. Kooijman
f. mevrouw C. van Vliet
g. de heer T. Overheid
h. mevrouw L.M. Klaver
i. mevrouw P.J. van Nes - de Man

3. Wethouder H. van Os als adviseur toe te voegen aan de Vertrouwenscommissie


