Agenda
De voorzitter van de raad van de gemeente Terschelling roept de leden van de raad op tot
het houden van een buitengewone openbare vergadering op:
Dinsdag 26 mei 2020, aanvang 19.30 uur
in de raadzaal van het gemeentehuis te West-Terschelling.

1. Agendapunt:
Korte inhoud:

2. Agendapunt:
Korte inhoud:

3. Agendapunt:

Opening en afwezigheidsmeldingen
Deze vergadering is in lijn met de landelijke
Coronamaatregelen alleen online, live als naderhand, te
volgen via https://terschelling.raadsinformatie.nl/
of op Terschelling Tv.
De publieke tribune is gesloten. Daarmee is de
raadsvergadering wel openbaar, maar niet openbaar
toegankelijk.
Vaststellen agenda
Onderwerpen kunnen aan de agenda worden toegevoegd of
verwijderd.
Instelling vertrouwenscommissie, vaststelling verordening
vertrouwenscommissie benoeming burgemeester gemeente
Terschelling 2020 en benoeming leden vertrouwenscommissie
(Gemeenteblad nummer 2020/BR02 )

Actie:

4. Agendapunt:
Korte inhoud:

Besluit
Profielschets nieuwe burgemeester
Aanbieden profielschets door de voorzitter van de
vertrouwenscommissie i.o. mevrouw C. Oosterbaan

5. Agendapunt:

Gesprek over de profielschets met de commissaris van de
Koning van de provincie Fryslân, de heer A. A. M. Brok

6. Agendapunt:

Vaststelling van de profielschets (Gemeenteblad nummer
2020/BR01)

Actie:

7. Agendapunt:

Besluit
Sluiting

Terschelling, 18 mei 2020

J. Hermans-Vloedbeld,
Voorzitter
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Gemeenteblad
Onderwerp:

Jaar/nummer:
In behandeling bij:

Instellen en benoeming leden vertrouwenscommissie en het vaststellen
Verordening vertrouwenscommissie benoeming burgemeester gemeente Terschelling 2020

2020/ BR02
Griffier

Voorstel
Een vertrouwenscommissie in te stellen voor de benoeming van de
burgemeester. De Verordening op de vertrouwenscommissie burgemeester
gemeente Terschelling 2020 vast te stellen. De leden, (plaatsvervangend)
secretaris en adviseur van de vertrouwenscommissie te benoemen.

Samenvatting
Wegens zijn vertrek als wethouder naar de gemeente Leeuwarden is per 1 april
2020 aan de heer J.B. Wassink, eervol ontslag verleend als burgemeester van de
gemeente Terschelling. Sinds deze datum wordt de functie van burgemeester
tijdelijk waargenomen door mevrouw J.H.M. Hermans-Vloedbeld. Zij blijft
waarnemer tot 1 november van dit jaar en maakt dan plaats voor de
kroonbenoemde burgemeester. Binnenkort stelt de commissaris van de Koning in
Fryslân de vacature daarvoor open. In de procedure speelt de
vertrouwenscommissie een belangrijke rol. In de verordening op de
vertrouwenscommissie worden de taken en rollen van de commissie
weergegeven. De vertrouwenscommissie heeft als taak het beoordelen van
kandidaten voor de burgemeestersfunctie en vertrouwelijk haar opvattingen over
te brengen aan de raad en aan de commissaris van de Koning. Daarnaast is de
commissie namens de raad de gesprekspartner voor de commissaris gedurende
de procedure.

Toelichting
Om de sollicitatieprocedure voor de burgemeestersvacature te kunnen doorlopen
en de kandidaten te kunnen beoordelen moet een vertrouwenscommissie worden
ingesteld. De verordening op de vertrouwenscommissie regelt de samenstelling,
taak en werkwijze van de commissie. Voor een goede voorbereiding van de op te
stellen aanbeveling is het van belang dat vertegenwoordigers van alle
raadsfracties in de vertrouwenscommissie plaatsnemen. Voorgesteld wordt de
fractievoorzitters van de in de raad vertegenwoordigde politieke partijen, te
benoemen als lid van de vertrouwenscommissie t.w.:
• Mevrouw C. Oosterbaan (PvdA)
• De heer H.K. van der Wielen (CDA)
• De heer D. Ruige (VVD)
• De heer J.W. Smit (PB)
• De heer G. Bos (ST)
De commissie kiest uit haar midden een voorzitter en plaatsvervangend voorzitter.
De mogelijkheid bestaat aan de vertrouwenscommissie een ‘adviseur’ toe te
voegen. Aangezien de burgemeester een belangrijke rol vervult binnen het
college, wordt voorgesteld één vertegenwoordiger vanuit het college aan de
commissie toe te voegen.
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Het college heeft wethouder S. Haringa aangewezen om namens
het college op te treden als adviseur. Voor alle duidelijkheid wordt vermeld dat de
adviseur geen lid is van de vertrouwenscommissie en geen stemrecht heeft.
De raadsgriffier, mevrouw J. Hofman, is secretaris van de commissie, is adviseur
en heeft geen stemrecht in de commissie. Daarnaast wordt voorgesteld de
gemeentesecretaris, mevrouw H. de Jong toe te voegen als plaatsvervangend
secretaris van de commissie. Ook de plaatsvervangend secretaris van de
commissie heeft geen stemrecht.

Procedure/Planning
De procedure start met het maken van een profielschets. Na de aanbieding
hiervan in een extra openbare raadsvergadering op 26 mei 2020 start de
commissaris van de Koning de procedure voor de invulling van de vacature en
beginnen de werkzaamheden van de commissie.

Juridische gevolgen/fatale termijnen/handhaving
De gemeenteraad is bevoegd tot het stellen van regels omtrent het instellen van
een commissie, die is belast met de voorbereiding van een aanbeveling tot
benoeming dan wel herbenoeming van de burgemeester, alsmede het voeren van
klankbordgesprekken met de burgemeester. De benoeming van leden van een
vertrouwenscommissie en het al dan niet toevoegen van een adviseur aan de
commissie is tevens een raadsbevoegdheid.

Communicatie/interactiviteit
De communicatie namens de vertrouwenscommissie is in handen van de
voorzitter. Deze zal gelet op de wettelijke voorgeschreven geheimhouding en
vertrouwelijkheid van de werkzaamheden zeer beperkt zijn.

Ter inzage liggende stukken
- Concept verordening op de vertrouwenscommissie

Datum behandeling in presidium
Terschelling, 11 mei 2020
Het presidium van de raad van de gemeente Terschelling,

J. Hofman,
griffier

J.H.M. Hermans-Vloedbeld,
voorzitter

Raadsbesluit
Onderwerp:

Jaar/nummer:

Instellen, benoeming leden vertrouwenscommissie en verordening op de
vertrouwenscommissie burgemeester gemeente Terschelling 2020
2020/BR02

De raad van de gemeente Terschelling:
- Gelezen het voorstel van het presidium van 11 mei 2020;
- Gelet op de artikelen 61, 61c, 84, 86, 147 en 149 van de Gemeentewet;
de artikelen 15 en 31 van de Archiefwet 1995 en artikel 9 van het Archiefbesluit
1995;
- Gelet op de circulaire minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
van 29 september 2017;
Besluit:
1.

Een vertrouwenscommissie in te stellen voor de benoeming van de
burgemeester gemeente Terschelling 2020;

2.

De Verordening op de vertrouwenscommissie burgemeester gemeente
Terschelling 2020 vast te stellen;

3.

Te benoemen tot lid van de vertrouwenscommissie:
• Mevrouw C. Oosterbaan (PvdA, voorzitter)
• De heer H.K. van der Wielen (CDA, plaatsvervangend voorzitter)
• De heer D. Ruige (VVD)
• De heer J.W. Smit (PB)
• De heer G. Bos (ST)

4.

Te benoemen tot adviseur van de vertrouwenscommissie:
• De heer S. Haringa (wethouder)

5.

Te benoemen tot (plaatsvervangend) secretaris:
• Mevrouw J. Hofman (griffier)
• Mevrouw H. de Jong (gemeentesecretaris)

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering,
Terschelling, 26 mei 2020
De raad van de gemeente Terschelling,

J. Hofman,
griffier

J.H.M. Hermans-Vloedbeld,
voorzitter

Raadsbesluit
Onderwerp:
Jaar/nummer:

Verordening Vertrouwenscommissie benoeming burgemeester gemeente Terschelling 2020
2020/BR02

De raad van de gemeente Terschelling:
gelezen het voorstel van het presidium van 11 mei 2020;
gelet op de artikelen 61, 61c, 84, 86, 147 en 149 van de Gemeentewet;
de artikelen 15 en 31 van de Archiefwet 1995 en artikel 9 van het Archiefbesluit
1995:
gelet op de circulaire minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van
29 september 2017

Besluit:
vast te stellen de:
Verordening Vertrouwenscommissie benoeming burgemeester gemeente
Terschelling 2020

Artikel 1 Taak
Er is een vertrouwenscommissie met als taak de aanbeveling tot benoeming van
de burgemeester voor te bereiden.

Artikel 2 Samenstelling commissie
1. De commissie bestaat uit de fractievoorzitters van alle in de raad
vertegenwoordigde fracties.
2. De voorzitter van de commissie is de fractievoorzitter van de grootste fractie
uit de raad, de plaatsvervangend voorzitter wordt door de commissie uit haar
midden aangewezen.
3. De commissie kent geen plaatsvervangende leden.
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Artikel 3 Ambtelijke ondersteuning
1. De raadsgriffier is secretaris van de commissie.
2. De gemeentesecretaris kan bij vervulling van de in artikel 1 genoemde taken als
plaatsvervangend secretaris aan de commissie worden toegevoegd.
3. De (plaatsvervangend) secretaris geeft ambtelijke ondersteuning aan de
commissie.
4. De (plaatsvervangend) secretaris is geen lid van, en heeft geen stemrecht, in de
commissie.

Artikel 4 Adviseur
1. De gemeenteraad voegt één wethouder toe als adviseur in verband met de
vervulling van de in artikel 1 genoemde taak.
2. De adviseur wordt uitgenodigd voor de vergaderingen van de commissie.
3. Een adviseur is geen lid van, en heeft geen stemrecht in, de commissie.

Artikel 5 Geheimhouding
1. Op alle informatie van de commissie rust ingevolge de wet de verplichting tot
geheimhouding, welke zich uitstrekt tot een ieder die van de informatie kennis
draagt. De geheimhoudingsplicht strekt zich in ieder geval uit tot de leden van
de commissie, alsmede tot degenen die ambtelijke ondersteuning verlenen en
de adviseur.
2. De vergaderingen van de commissie zijn ingevolge de wet besloten. De
voorzitter van de commissie wijst in elke vergadering op de
geheimhoudingsplicht.
3. Stukken die van de commissie uitgaan worden onder vermelding van “geheim”
door de voorzitter en de secretaris ondertekend en verstuurd. Stukken
bestemd voor de commissie worden onder vermelding van “geheim” gezonden
aan de secretaris en aldaar bewaard tot het moment van archivering. De
secretaris ziet er op toe dat de vertrouwelijkheid in deze procesgang wordt
gegarandeerd.
4. Aan degenen die geen lid zijn van de commissie dan wel die geen ambtelijke
ondersteuning verlenen aan de commissie of die geen adviseur zijn van de
commissie, wordt ingevolge de wet geen informatie verstrekt omtrent de
inhoud van de stukken of het behandelde ter vergadering of in het gesprek.
5 De commissie treft een voorziening met betrekking tot de wijze waarop de
geheimhouding blijft gewaarborgd bij het beheer van bescheiden, het voeren
van correspondentie en bij de bepaling van plaats en tijdstip van de
gesprekken.
6. De geheimhoudingsplicht blijft ingevolge de wet ook in het geval de commissie
van kracht.
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Artikel 6 Vergaderingen
1. De commissie vergadert zo dikwijls als de voorzitter of tenminste twee leden dit
noodzakelijk achten.
2. De voorzitter van de commissie treedt op als contactpersoon, namens de
commissie en bepaalt dag, uur en plaats van de vergadering.
3. De commissie vergadert slechts indien tenminste de helft plus één van het
aantal leden aanwezig is.
4. De voorzitter roept de volgende personen schriftelijk tot de vergadering op:
a. de leden van de commissie;
b. de sollicitanten naar het ambt van burgemeester, elk voor zover met de
betreffende sollicitant een gesprek plaats heeft;
c. de adviseur.
5. De in het vierde lid bedoelde oproeping geschiedt ten minste drie dagen
voorafgaand aan de vergadering. Indien bijzondere omstandigheden een
spoedige bijeenkomst van de commissie vergen, kan van de in de eerste volzin
van dit lid bedoelde termijn worden afgeweken, doch geschiedt de oproeping
ten minste vierentwintig uren voorafgaand aan de vergadering.

Artikel 7 Stemming
1. De commissie besluit over de vaststelling van een concept aanbeveling bij
meerderheid van stemmen, waarbij elk lid één stem heeft.
2. Bij het staken van de stemmen over de uit te brengen bevindingen wordt het
nemen van een beslissing uitgesteld tot de volgende vergadering.
3. Is uitstel van de beslissing niet mogelijk of staken de stemmen ook in die
volgende vergadering, dan worden de verschillende meningen in het in artikel 9
bedoelde verslag opgenomen.

Artikel 8 Bijzondere bepaling over de benoemingsprocedure
1. De Gemeentewet bepaalt in artikel 61 lid 4 dat de commissie zich
slechts door tussenkomst van de commissaris van de Koning de
door haar nodig geachte informatie over de kandidaten verschaft.
Elk overleg met derden, schriftelijk of mondeling, is uitgesloten.
2. De secretaris nodigt, op verzoek van de commissie, de kandidaten
uit voor een gesprek met de commissie. De commissie treft
voorzieningen met betrekking tot de wijze waarop de privacy van de
sollicitanten wordt beschermd, bijvoorbeeld door de plaats en het
tijdstip van de gesprekken zodanig te kiezen dat de vertrouwelijkheid
van de gesprekken is gewaarborgd.
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Artikel 9 Verslag
1. De commissie brengt over haar werkzaamheden ter voorbereiding op het doen
van een aanbeveling tot benoeming schriftelijk een verslag van bevindingen uit
aan de gemeenteraad en aan de commissaris van de Koning. Het verslag van
bevindingen dat de commissie uitbrengt aan de raad en de commissaris van de
Koning bevat in ieder geval:
a. een weergave van de wijze waarop de commissie haar werkzaamheden
heeft verricht;
b. een concept aanbeveling met een gemotiveerde weergave van de
bevindingen van de commissie, inclusief een gemotiveerde volgorde van
plaatsing van kandidaten op de aanbeveling;
c. of er sprake is van unanimiteit binnen de commissie.
2. Het verslag van bevindingen wordt in ieder geval vergezeld van de concept
aanbeveling van twee personen.
4. De commissie stelt het verslag vast nadat de leden van de commissie de
gelegenheid hebben gehad te reageren op het concept verslag.
5. Het verslag wordt getekend door de voorzitter en de secretaris.

Artikel 10 Onvoorziene gevallen
In alle gevallen waarin deze verordening dan wel de circulaire niet
voorziet, beslist de commissie.

Artikel 11 Ontbinding van de commissie
De commissie is ontbonden met ingang van de dag volgende op die
waarop bij benoeming, door de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties aan de gemeenteraad bekend is gemaakt dat in de vacature
van burgemeester is voorzien.

Artikel 12 Archivering
De voorzitter en de secretaris van de commissie dragen er bij de
benoemingsprocedure zorg voor dat op het tijdstip bedoeld in artikel 11 alle
archiefbescheiden onverwijld in een verzegelde envelop en gerubriceerd als
“geheim” worden overgebracht naar de op grond van artikel 31 van de Archiefwet
door de gemeenteraad aangewezen archiefbewaarplaats.

Artikel 13 Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na
bekendmaking.

Artikel 14 Citeertitel
Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening
Vertrouwenscommissie benoeming burgemeester gemeente Terschelling 2020’.
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Terschelling, 26 mei 2020
De raad van de gemeente Terschelling voornoemd,

J. Hofman,
griffier

J.H.M. Hermans-Vloedbeld,
voorzitter

Gemeenteblad
Onderwerp:

Jaar/nummer:
In behandeling bij:

Vaststellen profielschets burgemeester gemeente Terschelling

2020/BR01
Griffier

Voorstel
De profielschets voor de nieuw te benoemen burgemeester van de gemeente
Terschelling vast te stellen.

Samenvatting
Vanwege het vertrek van de heer J.B. Wassink is een vacature ontstaan voor de
functie van burgemeester van de gemeente Terschelling.
Mevrouw J.H.M. Hermans-Vloedbeld is door de Commissaris van de Koning van
de provincie Fryslân, benoemd als waarnemend burgemeester, tot het moment
dat een nieuwe door de Kroon benoemde burgemeester wordt beëdigd en
geïnstalleerd. Op grond van de Gemeentewet dient de gemeenteraad een
profielschets vast te stellen. De profielschets geeft aan welke kwaliteiten de
gemeenteraad belangrijk vindt en biedt het kader voor de vertrouwenscommissie
om kandidaten tijdens de procedure op eenduidige wijze met elkaar te vergelijken.

Toelichting
De benoemingsprocedure voor een nieuwe burgemeester is vastgelegd in artikel
61 van de Gemeentewet en vindt onder verantwoordelijkheid van de Commissaris
van de Koning van Fryslân plaats. Een van de taken van de gemeenteraad is
onder meer het vaststellen van de profielschets, het vaststellen van de
verordening van de vertrouwenscommissie en het instellen van een
vertrouwenscommissie. De commissie heeft tot taak de geschiktheid van
kandidaten voor het ambt van burgemeester van de gemeente Terschelling te
beoordelen en daarover schriftelijk en gemotiveerd verslag uit te brengen aan de
raad en de commissaris van de Koning van Fryslân.
De vertrouwenscommissie in oprichting (fractievoorzitters van de in de raad
vertegenwoordigende politieke partijen, wethouder en griffier/gemeentesecretaris)
hebben input geleverd voor de concept profielschets. Daarnaast zijn de inwoners
gevraagd via de app of link Terschelling denkt mee, mee te denken over welke
eigenschappen de nieuwe burgemeester van Terschelling moet beschikken.
De uitkomsten van dit onderzoek zijn meegenomen bij het opstellen van de
profielschets.

Financien
Voor de begeleiding van de vertrouwenscommissie en het opstellen van de
profielschets zijn kosten gemaakt. Tijdens de procedure zullen ook kosten
gemaakt worden, in verband met het voeren van gesprekken met kandidaten op
een externe locatie en voor het eventueel houden van een assessment.
Aangezien deze kosten niet begroot zijn, zullen deze meegenomen worden bij de
1e en/of 2e bestuurs-rapportage 2020.
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Juridische aspecten
De uitvoering van de procedure is gebaseerd op artikel 61 van de Gemeentewet
en de circulaire van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 29 september
2017.

Communicatie
Nadat de gemeenteraad de profielschets en de verordening
vertrouwenscommissie heeft vastgesteld, wordt de profielschets aangeboden aan
de Commissaris van de Koning in Fryslân. De vacature van burgemeester van de
gemeente Terschelling wordt op 2 juni 2020 door de minister van BZK
opengesteld in de Staatscourant gedurende een periode van drie weken.
Tijdens het zomerreces zal de Commissaris van de Koning met de
vertrouwenscommissie het resultaat bespreken

Uitvoeringsproces
•
•
•
•

•
•
•

De Commissaris van de Koning ontvangt alle sollicitatiebrieven en wint
informatie in over de sollicitanten.
De Commissaris van de Koning geeft vervolgens aan welke kandidaten in
zijn ogen benoembaar zijn en bespreekt zijn selectie met de
vertrouwenscommissie.
De vertrouwenscommissie voert gesprekken met de geselecteerde
kandidaten en stelt een aanbeveling op van twee kandidaten.
De gemeenteraad stelt de aanbeveling vast in een besloten
raadsvergadering. De kandidaat die bovenaan staat moet volgens de
gemeenteraad de nieuwe burgemeester van Terschelling worden.
Uitsluitend de eerste naam wordt direct hierna bekend gemaakt.
De aanbeveling wordt met het advies van de Commissaris naar de minister
van BZK gestuurd waarna de Minister de kandidaat voor een gesprek
ontvangt.
De nieuwe burgemeester wordt door de Kroon benoemd.
Naar verwachting in oktober 2020 zal de nieuwe burgemeester in een
openbare raadsvergadering door de Commissaris van de Koning worden
beëdigd.

Ter inzage liggende stukken
- Profielschets; Terschelling zoekt een burgemeester
- Factsheet profielschets
- Rapportage profielschets nieuwe burgemeester

Datum behandeling
Terschelling, 11 mei 2020
De vertrouwenscommissie i.o. van de gemeente Terschelling.

Mw. J. Hofman,
De secretaris

Mw. C. Oosterbaan,
De beoogd voorzitter
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Raadsbesluit
Onderwerp:
Jaar/nummer:

Vaststellen profielschets burgemeester gemeente Terschelling 2020
2020/BR01

De raad van de gemeente Terschelling:

- Gelezen het voorstel van de Vertrouwenscommissie i.o. van 11 mei 2020;
- Gelet op artikel 61 van de Gemeentewet;
- Gelet op de circulaire minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
van 29 september 2017;

Besluit:

De profielschets burgemeester gemeente Terschelling 2020 vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering,
Terschelling, 26 mei 2020
De raad van de gemeente Terschelling,

J. Hofman,
griffier

J. H. M. Hermans-Vloedbeld,
voorzitter
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