
BIJLAGE BIJ HET RAADSBESLUIT TOT VASTSTELLING VAN DE VERORDENING OP DE 

VERTROUWENSCOMMISSIE GEMEENTE WEERT 2020 

Wijzigingen ten opzichte van de modelverordening 

• Gelet op de aard van de taken van de vertrouwenscommissie is bepaald dat deze 

commissie bestaat uit de fractievoorzitters. Zij kunnen zich laten vervangen door een lid 

van hun raadsfractie.  

• De commissie kiest de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter van de commissie uit 

haar midden. Deze worden niet door de raad benoemd.  

• Ook bij de vertrouwenscommissie die klankbordgesprekken met de burgemeester voert is 

aangegeven wanneer deze commissie wordt ontbonden. Daarnaast worden tussentijdse 

wijzigingen in de samenstelling van de commissie niet wenselijk geacht. Artikel S.2 uit de 

modelverordening is om deze twee redenen niet overgenomen.  

• Om de duur van de activiteiten van de commissie te kunnen vaststellen, als bedoeld in 

artikel 3.1.2. van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers, is artikel B.5 

opgenomen.  

• In de modelverordening is opgenomen dat de raad kan bepalen dat de gemeentesecretaris 

als ambtelijke ondersteuner aan de vertrouwenscommissie kan worden toegevoegd. Dit 

vereist dus een raadsbesluit. In Weert is het gebruikelijk dat de secretaris in de 

benoemings- en de herbenoemingsprocedure samen met de griffier als ondersteuner 

fungeert. Door dit in de verordening op te nemen is een afzonderlijk raadsbesluit niet meer 

noodzakelijk.  

• In Weert is het niet gebruikelijk dat de gemeentesecretaris bij klankbordgesprekken met 

de burgemeester fungeert als plaatsvervangend secretaris (ondersteuner) van de 

vertrouwenscommissie. De omvang van de ambtelijke ondersteuning noodzaakt daar bij 

klankbordgesprekken niet toe. Bovendien kan de gemeentesecretaris in een 

ongemakkelijke positie terecht komen vanwege zijn werknemersrelatie met het college 

waarvan de burgemeester deel uitmaakt. 

• In Weert is het goed gebruik dat de commissie de burgemeester in de gelegenheid stelt 
onderwerpen aan te leveren voor het klankbordgesprek. Dit is weer opgenomen in de nieuwe 

verordening (artikel K2 lid 2). 

• De modelverordening gaat ervan uit dat de vertrouwenscommissie niet wordt ontbonden tenzij 

de raad daartoe een afzonderlijk besluit neemt. Het is praktischer om in de verordening voor 
zowel de benoeming, als de herbenoeming als de klankbordgesprekken op te nemen wanneer 

de commissie van rechtswege wordt ontbonden. Dit is opgenomen in de artikelen B4, H4 en 

K4. 

• De modelverordening geeft aan dat de samenstelling van de vertrouwenscommissie wijzigt als 
een ander raadslid fractievoorzitter wordt. Vanwege het belang van continuïteit in de 

samenstelling van de commissie en om de kring van personen die over geheime informatie 

beschikt zo klein mogelijk te houden is in afwijking van de modelverordening bepaald dat in 

geval van wisseling in het fractievoorzitterschap, bij tijdelijke vervanging van een 
fractievoorzitter wegens zwangerschap of ziekte of bij het ontstaan van een nieuwe fractie de 

nieuwe fractievoorzitter tijdens een in uitvoering zijnde taak van de vertrouwenscommissie 

(benoeming, herbenoeming of klankbordgesprek) niet toetreedt tot de commissie. Hij wordt 

wel lid van de vertrouwenscommissie zodra deze aan een nieuwe taak begint. 
 

Wijzigingen ten opzichte van de huidige verordening van de gemeente Weert  

• Op grond van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden dat van kracht was ten 

tijde van het vaststellen van de huidige verordening werd aan een lid van de 

vertrouwenscommissie voor de duur van het lidmaatschap van de commissie dan wel de 

duur van de activiteiten per jaar ten laste van de gemeente een toelage verleend. Op basis 
van artikel 3.1.2. van het thans geldende Rechtspositiebesluit decentrale politieke 

ambtsdragers wordt voor de duur van de activiteiten van de vertrouwenscommissie een 

toelage verleend. Artikel 1 lid 3 van de huidige verordening vervalt derhalve.  

• Het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers bepaalt dat alleen een lid van 
de vertrouwenscommissie die de benoeming van een burgemeester voorbereidt een 

toelage ontvangt. Wanneer de vertrouwenscommissie de herbenoeming van een 

burgemeester voorbereidt of klankbordgesprekken met de burgemeester houdt, bestaat er 

geen recht op een toelage. Artikel 1 lid 4 van de huidige verordening vervalt derhalve.  



• De huidige verordening gaf in de toelichting bij artikel 3 aan dat als het aantal fracties in 

de raad wijzigt, ook het aantal leden van de vertrouwenscommissie wijzigt. Ook werd 
ervan uitgegaan dat bij tijdelijke vervanging wegens zwangerschap of ziekte het 

lidmaatschap van de vertrouwenscommissie herleeft zodra het raadslidmaatschap herleeft. 

Vanwege het belang van continuïteit in de samenstelling van de commissie en om de kring 

van personen die over geheime informatie beschikt zo klein mogelijk te houden is in de 
nieuwe verordening bepaald dat in geval van wisseling in het fractievoorzitterschap, bij 

tijdelijke vervanging van een fractievoorzitter wegens zwangerschap of ziekte of bij het 

ontstaan van een nieuwe fractie de nieuwe fractievoorzitter tijdens een in uitvoering zijnde 

taak van de vertrouwenscommissie (benoeming, herbenoeming of klankbordgesprek) niet 
toetreedt tot de commissie. Hij wordt wel lid van de vertrouwenscommissie zodra deze aan 

een nieuwe taak begint. 

• De oproeping voor een vergadering van de vertrouwenscommissie geschiedt uiterlijk 2 

dagen van te voren (dit was 1 dag). In spoedeisende gevallen is dat 24 uur.  
• Het artikel over wie als contactpersoon namens de commissie fungeert en dat alle post via 

het privéadres van de griffier verloopt is niet meer opgenomen.  

• In de nieuwe verordening is opgenomen dat de raad jaarlijks een klankbordgesprek met de 

burgemeester houdt. Dit is ook de gebruikelijke gang van zaken. In de huidige verordening 
stond echter nog verwoord dat er minimaal eens in de twee jaar en functioneringsgesprek 

wordt gehouden en indien gewenst jaarlijks. Niet meer opgenomen is dat er in het eerste 

jaar na benoeming van een burgemeester een 100-dagen-gesprek wordt gehouden.  

• Niet meer opgenomen is dat in het laatste klankbordgesprek voor de start van de 
herbenoemingsprocedure de commissie aan de burgemeester desgewenst een indicatie 

geeft of herbenoeming op dat moment naar verwachting al dan niet op obstakels zal 

stuiten. De modelverordening bevat een dergelijke bepaling niet meer. Het is ook de vraag 

of een dergelijke bepaling zinvol is. Enerzijds bevatten klankbordgesprekken over het 
algemeen een bestendige lijn waaruit een burgemeester zijn kansen op herbenoeming kan 

destilleren; anderzijds kunnen er zich in het jaar voorafgaand aan een 

herbenoemingsprocedure ook allerlei onvoorziene ontwikkelingen voordoen, waardoor er 

toch sprake is van obstakels voor herbenoeming. 
• De nieuwe verordening bevat bepalingen over de ontbinding van de 

vertrouwenscommissie.  

 


