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Toelichting
Binnenkort start de benoemingsprocedure voor een nieuwe burgemeester. De gemeenteraad 
heeft hierbij een belangrijke rol. In de gemeentewet staat dat de gemeenteraad voor de 
voorbereiding op de aanbeveling van de benoeming en herbenoeming van de burgemeester 
een vertrouwenscommissie instelt. Daarvoor is een gemeentelijke verordening op de 
vertrouwenscommissie nodig. De vorige verordening op de vertrouwenscommissie is 
vastgesteld in 2019 maar inmiddels verouderd en moet dus worden aangepast.
De gemeenteraad kan kiezen om aparte verordeningen te maken voor de benoeming, 



klankbordgesprekken en herbenoeming van de burgemeester, maar kan dit ook gelijk in één 
verordening regelen.

Voorgesteld besluit

1. De verordening vertrouwenscommissie benoeming, klankbordgesprekken, 
herbenoeming burgemeester Druten 2022 (bijlage 1) vast te stellen;

2. De volgende raadsleden te benoemen tot lid van de vertrouwenscommissie
• De heer H. Aslan (Welzijn Druten)
• De heer T. van Dinteren (Dorpslijst Afferden)
• De heer C. Dolmans (Sociaal Maas en Waal)
• De heer M. Enkür (Dorpslijst Puiflijk-Druten-Zuid)
• Mevrouw N. Huntink (Dorpslijst Horssen)
• De heer G. Worm (Kernachtig Druten);

3. Te benoemen tot voorzitter van de vertrouwenscommissie: de heer G. Worm.

Besluit (Aangenomen)

1. De verordening vertrouwenscommissie benoeming, klankbordgesprekken, 
herbenoeming burgemeester Druten 2022 (bijlage 1) vast te stellen;

2. De volgende raadsleden te benoemen tot lid van de vertrouwenscommissie
• De heer H. Aslan (Welzijn Druten)
• De heer T. van Dinteren (Dorpslijst Afferden)
• De heer C. Dolmans (Sociaal Maas en Waal)
• De heer M. Enkür (Dorpslijst Puiflijk-Druten-Zuid)
• Mevrouw N. Huntink (Dorpslijst Horssen)
• De heer G. Worm (Kernachtig Druten);

3. Te benoemen tot voorzitter van de vertrouwenscommissie: de heer G. Worm.


