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In itiatiefvoorstel FVO tot wijz ig in g verorden in g vertrouwenscom m issie.

Voorstel

1. Kennis te nemen van het initiatiefvoorstel van het FVO om de verordening voor de
vertrouwenscommissie te wijzigen.
2. Eventuele wensen en/of bedenkingen bij dit initiatiefvoorstel kenbaar te maken.

Inleiding

Artikel 4a van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden (hierna: het
rechtspositiebesluit) bepaalt dat aan een lid van de raad dat lid is van een
vertrouwenscommissie, als bedoeld in aftikel 61, derde lid, van de Gemeentewet voor de
duurvan het lidmaatschap van de commissie dan wel de duurvan de activiteiten per jaar
ten laste van de gemeente een toelage wordt verleend van 5olo vân de vergoeding voor de
werkzaamheden op jaarbasis. Voor de toepassing van deze regeling stelt de burgemeester
de duur van het lidmaatschap van de commissie dan wel de duur van de activiteiten vast,
aldus het rechtspositiebeslu it.

De "Verordening op de vertrouwenscommissie, die de aanbeveling tot benoeming van de
burgemeester voorbereidt, op de raadscommissie, die functioneringsgesprekken met de
burgemeester houdt en op de raadscommissie, die de aanbeveling tot herbenoeming van
de burgemeester voorbereidt" (hierna: de verordening) dateert van 24 september 2014.
Deze verordening bevat in artikel 1 leden 2 en 3 en artikel 13 een uitwerking van boven
aangehaalde regeling uit het rechtspositiebesluit.

Op een aantal onderdelen is deze verordening niet meer actueel c.q. niet compleet

Beoogd effect/doel

1. De verwijzingen in de aanhef van de verordening corrigeren.
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2. De verwijzing in lid 3 van de verordening corrigeren.
3. Een lid 4 toevoegen dat bepaalt dat de leden van de vertrouwenscommissie ook een
toelage krijgen voor hun werkzaamheden in het kader van de functioneringsgesprekken
met de burgemeester en bij de herbenoeming van de burgemeester.
4. De toelichting bij lid 3 aanpassen en bij lid 4 een toelichting opnemen.
5. De relevante data toevoegen.

Argumenten

Voor de argumenten wordt koftheidshalve verwezen naar bijgevoegd initiatiefvoorstel

Kanttekeningen en risico's

Uw college kan ingevolge artikel I4Tavan de Gemeentewet en op grond van het
Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad
wensen en bedenkingen ter kennis van de raad brengen.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Het toekennen van een toelage aan de leden van de vertrouwenscommissie bij de
uitoefening van alle drie hun taken.

Uitvoering/evaluatie

Niet van toepassing

Com mu n icatie/ partici patie

Het besluit tot wijziging van de verordening is een besluit dat algemeen verbindende
voorschriften inhoudt. Ingevolge artikel 139 van de Gemeentewet wordt dit besluit bekend
gemaakt in de gemeenteblad. Dit gebeurt elektronisch via de GVOP (Gemeenschappelijke
Voorziening Officiële Publicaties).
Op groncl van arlikel 140 Gemeentewet wordt een geconsolideerde versie van de
verordening gepubliceerd via de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving (CVDR).
De verordening wordt daarnaast voor een ieder beschikbaar gesteld in het bestuurlijk
infnrm¡Èiacrrclôôm nn ¡la rr¡ahcita in haf fhama¡lncciar tr¡¡¡lomo¡r rm'
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Op grond van de artikelen 95 lid 2 en 98 van de Gemeentewet wordt de gewijzigde
verordening aan Gedeputeerde Staten gezonden.

Overleg gevoerd met

Niet van toepassing

Bijlagen:

De "Verordening op de vertrouwenscommissie, die de aanbeveling tot benoeming van de
burgemeester voorbereidt, op de raadscommissie, die functioneringsgesprekken met de
burgemeester houdt en op de raadscommissie, die de aanbeveling tot herbenoeming van
de burgemeester voorbereidt" met daarin geel gearceerd aangegeven de vast te stellen
wijzigingen.
De relevante artikelen uit het rechtspositiebesluit en de rechtspositieverordening uit 2012
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