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