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Onderwerp: Wijziging Verordening op de vertrouwenscommissie en vaststellen samenstelling 

vertrouwenscommissie 
 
 

 

Samenvatting raadsvoorstel 
In dit voorstel wordt de samenstelling van de vertrouwenscommissie geregeld en de toevoeging van een 
wethouder als adviseur. 
 

 

Aan de raad, 
 
Gevraagde beslissing: 

1. Vaststellen van de bijgevoegde Verordening tot derde wijziging van de Verordening op 
de vertrouwenscommissie. 

2. De volgende personen te benoemen voor de duur van de procedure voor de invulling 
van de in september 2022 open te stellen burgemeestersvacature: 
als leden van de vertrouwenscommissie: J. Top, J.W. van den Born, H.W. 
Wiesenekker, A.W. Korevaar, D.G. de Vries, T.N. Bos en J.A.G.M. van den Wildenberg; 
als adviseur B. Wijnne, als secretaris I. Bakker en als plaatsvervangend secretaris W. 
Wieringa. 

 
 
1. Inleiding 
Volgens planning zal in september de vacature voor een Kroonbenoemde burgemeester van de 
gemeente Barneveld worden opengesteld. Voor een toelichting daarop verwijzen wij naar het 
raadsvoorstel voor het vaststellen van de Profielschets voor de nieuwe burgemeester van de 
gemeente Barneveld. 
Met dít voorstel wordt geregeld dat de verordening op de vertrouwenscommissie zodanig wordt 
aangepast dat tijdens de procedure van een door de Kroon te benoemen burgemeester ook een 
wethouder als adviseur kan worden toegevoegd aan de commissie. Tevens wordt voorgesteld de 
samenstelling van de vertrouwenscommissie voor de komende procedure voor een 
Kroonbenoemde burgemeester vast te stellen. 
  
2. Door de raad gestelde kaders 
Verordening op de vertrouwenscommissie, die de aanbeveling tot benoeming van de 
burgemeester voorbereidt, die functioneringsgesprekken met de burgemeester houdt en die de 
aanbeveling tot herbenoeming van de burgemeester voorbereidt. (Link: 
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR232106/3) 
 
3. Argumenten en kanttekeningen 
Met het beoordelen van kandidaten voor de functie van burgemeester is een 
vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad belast. Zo’n vertrouwenscommissie kan ad hoc 
worden ingesteld, voor het vervullen van een concrete vacature. De gemeenteraad van Barneveld 
heeft echter een vaste vertrouwenscommissie, die ook belast is met de tussentijdse 
functioneringsgesprekken en het opstellen van de aanbeveling voor herbenoeming. Daarvoor heeft 
de gemeenteraad de in paragraaf 2 genoemde verordening vastgesteld. Daarin is bepaald dat de 
commissie bestaat uit de voorzitters van iedere fractie in de raad. De griffier is secretaris van de 
commissie. Tevens is de gemeentesecretaris als adviseur (namens college en organisatie) 
toegevoegd aan de commissie. In overleg tussen college en vertrouwenscommissie is afgesproken 
om tijdens de procedure voor een door de Kroon te benoemen burgemeester ook een wethouder 
als adviseur vanuit het college toe te voegen. Dat wordt in dit wijzigingsvoorstel geregeld. 
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Daarnaast geldt dat formeel de gemeentesecretaris geen adviseur kan zijn van een 
vertrouwenscommissie, volgens de circulaire ‘Benoeming, klankbordgesprekken en herbenoeming 
burgemeester’ van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het is wel mogelijk 
om de gemeentesecretaris als aanvullende ambtelijke ondersteuning toe te voegen aan de 
vertrouwenscommissie. Daarom bevat dit voorstel ook op dit punt een wijziging en wordt de 
gemeentesecretaris toegevoegd als plaatsvervangend secretaris. 
 
Dit leidt tot de volgende gewijzigde bepaling in de Verordening op de vertrouwenscommissie over 
de samenstelling van de commissie. De leden 1 t/m 4 zijn ongewijzigd; de leden 5 en 6 zijn 
gewijzigd. 
 
 

Artikel 3 Samenstelling commissie 
 
1.De commissie bestaat uit de voorzitters van iedere fractie in de raad. 
 
2.De voorzitter van de grootste fractie in de raad is voorzitter van de commissie. 
 
3.De voorzitter van de op één na grootste fractie in de raad is plaatsvervangend voorzitter van de 
commissie. 
 
4.Plaatsvervangende leden worden niet aangewezen. Het lidmaatschap is persoonlijk. 
 
5. Bij de voorbereiding van de aanbeveling tot benoeming van een burgemeester wordt een 
wethouder aan de commissie toegevoegd als adviseur. De adviseur is geen lid van de commissie en 
heeft geen stemrecht. 
 
6.De griffier is secretaris van de commissie en verleent, waar nodig, ambtelijke bijstand. De 
gemeentesecretaris wordt als plaatsvervangend secretaris ter ambtelijke ondersteuning toegevoegd 
aan de commissie. De griffier en de gemeentesecretaris zijn geen lid van de commissie en hebben 
geen stemrecht. 

 
Dit is de vaste samenstelling  van de vertrouwenscommissie. Voor een concrete procedure voor de 
benoeming van een nieuwe burgemeester dienen de leden bij name door de raad te worden 
benoemd. Daarom wordt in beslispunt 2 van dit voorstel de samenstelling met de namen van de 
betrokken personen geregeld, voor deze concrete procedure. Dat betekent ook dat  de betrokken 
leden niet vervangen kunnen worden zonder een raadsbesluit.
 
 
De vertrouwenscommissie van de raad van de gemeente Barneveld, 
 
 
I. Bakker,     J. Top,  
secretaris     voorzitter
 


