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Onderwerp

Wijzig ing verorden in g vertrouwenscom m issie.

Voorstel

Vast te stellen de wijzigingen van 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" van 24 september 2014,
welke wijzigingen in de bijgevoegde verordening geel gearceerd zijn aangegeven.

Inleiding

Aftikel 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 artikel 61, derde lid, van de Gemeentewet 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 wordt verleend van 5olo van de vergoeding voor de
werkzaamheden op jaarbasis. Voor de toepassing van deze regeling stelt de burgemeester
de duur van het lidmaatschap van de commíssie dan wel de duur van de activiteiten vast,
a ldus het rechtsposítiebeslu it.

De "Verordening op de vertrouwenscommissie, díe 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 20L4.
Deze verordening bevat in aftikel 1 feden 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.
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.
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Argumenten



Ad 1. In de aanhef van de verordening wordt niet verwezen naar het Rechtspositiebesluit
raads- en commissieleden. Deze verwijzing is toegevoegd. Er wordt in de aanhef verwezen
naar de Circulaire van het ministerie van BZK uit 2012. Inmiddels ís deze vervangen door
een nieuwe Circulaire met ingangsdatum 1 oktober 20t7. Deze verwijzing is aangepast.

Ad 2. In artikel 1 lid 3 wordt verwezen naar artikel 5 van de "Verordening rechtspositie
wethouders, raads- en commissieleden 2012". Deze verordening uit 2Ol2 is niet meer
geldrg. In de huidige rêchtsposltleverordenlng ult 20L7 ls een bepallng als in ditoutJe
artikel 5 niet meer opgenomen omdat e.e.a. inmiddels rechtstreeks en dwingend ís

voorgeschreven in artikel 4a van het rechtspositiebesluit. Deze verwijzing dient derhalve
te worden aangepast. Er kan verwezen worden naar artikel 4a van het
ra¡h+cnac ilialrac lr r ifr gLr TLJIJVJ¡rr

Ad 3. Artikel 4a van het rechtspositiebesluit kent alleen een toelage toe aan de leden van
de vertrouwenscommissie die de aanbeveling tot benoeming van een burgemeester
voorbereidt, maar niet aan de leden van cle vertrol¡wenscommissie die
lunctioneringsgesorekken met de burgemeester houdt en evenmin aan de leden van cie

vertrouwenscommissie die de aanbeveling tot herbenoeming van de burgemeester
voorbereidt.

Niet valt in te zien waarom er een onderscheid tussen deze werkzaamheden zou dienen te
worden gemaakt. Alle drie de taken leggen een grote verantwoordelijkheid bij de

betreffende leden en vergen een flinke extra tijdsinvestering.

De omstandigheid dat in artikel 4a van het rechtspositiebesluit geen toelage wordt
toegekend aan de leden van de vertrouwenscommissie die de aanbeveling tot
herbenoeming voorbereidt vindt zijn oorzaak in het feit dat artikel 61a lid 4 van de

Gemeentewet, op grond waarvan ook in de herbenoemingsprocedure een
vertrouwenscommissie wordt ingesteld, van latere datum is dan artikel 4a van het
rechtspositiebesluit. De wetgever heeft tot nu toe nagelaten deze wijziging van de
Gemeentewet door te laten werken in het rechtspositiebesluit.

HeL houden van functioneringsgesprekken met de burgemeester heeft geen wettelijke
grondslag. De modelverordening voor de vertrouwenscommissie en de verordenlng van de
gemeente Weert stellen daarvoor wel regels, die grotendeels overeenkomen met die voor
de werkzaamheden in het kader van de (her-)benoeming.

Ad 4. De toelichting bij de verordening behoeft eveneens aanpassing.

Ad 5. De datum van het voorstel van het FVO en de besluítvorming door de raad zijn
toegevoegd.

Kanttekeningen en risico's

Niet van toepassing.

Financiële gevolgen

Het toekennen van een toelage aan de leden van de verLrouwenscommissie bij de
uítoefening van alle drie hun taken.

Uitvoering/evaluatie

Niet van toepassing.

Commu nicatie/ participatie
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Uw 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
Voorzien ing Officiële Publicaties).
Op grond van artikel 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
informatíesysteem op de website, in het themadossier'vademecum'.

Op grond van de artikelen 95 lid 2 en 98 van de Gemeentewet wordt de gewijzigde
verordening aan Gedeputeerde Staten gezonden.

Advies raadscommissie

P.M.

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 uit20L2

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

H et fractievoo rzittersoverleg,
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RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Weert,

gezien het voorstel van het fractievoorzittersoverleg van 29 augustus 2018,

besluit

Vast te stellen de wijzigingen van de "Verordening op de vertrouwenscommissie, die de
aanbeveling tot benoeming van de burgemeester voorbereldt, op de raadscommissie, die
functioneringsgesprekken met de burgemeester houdt en op de raadscommissie, die de
aanbeveling tot herbenoeming van de burgemeester voorbereidt" van 24 september 20L4,
welke wijzigingen in de bijgevoegde verordening geel gearceerd zijn aangegeven.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 26 september 2018

De orlffler. De voorzitter.

M.H.R.M. Wolfs-Corten A.A.M.M. Heiimans


