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Onderwerp 

Rapport van bevindingen en aanbeveling. 

 

Voorstel 

1. Het rapport van bevindingen van de vertrouwenscommissie gemeente Weert te 

bespreken. 

2. De aanbeveling aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vast te 

stellen. 

 

Inleiding 

Bij Koninklijk Besluit van 26 juni 2020 is door de Koning aan burgemeester A.A.M.M. 

Heijmans op zijn verzoek met ingang van 1 oktober 2020 eervol ontslag verleend. 

Hierdoor ontstond er een vacature waarin moest worden voorzien.  

  

Op grond van artikel 61 lid 5 van de Gemeentewet zendt de raad binnen 4 maanden na 

het openstellen van de vacature een aanbeveling inzake de benoeming aan de Minister 

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.   

  

Ingevolge artikel 61 leden 3 en 4 van de Gemeentewet stelt de raad een 

vertrouwenscommissie in die het overleg met de Commissaris van de Koning voert, de 

kandidaten beoordeelt, aan de raad verslag uitbrengt over haar bevindingen met 

betrekking tot de kandidaten en de aanbeveling aan de raad voorlegt.  

 

Beoogd effect/doel 

Het selecteren van een nieuwe burgemeester voor de gemeente Weert.  

 

Argumenten  

In zijn vergadering van 23 september 2020 heeft de raad van de gemeente Weert de 

"Verordening op de vertrouwenscommissie gemeente Weert 2020" vastgesteld en hiermee 

tevens de vertrouwenscommissie ingesteld. De taakopdracht aan de 

vertrouwenscommissie luidt overeenkomstig artikel 61 lid 3 van de Gemeentewet om de 

selectieprocedure voor de nieuwe burgemeester te voeren.  

  

In de commissie hebben zitting de raadsleden Suzanne Winters (Weert Lokaal), Hendrik 

Stals (CDA), Thomas van Gemert (VVD), Karin Duijsters (fractie Duijsters), Lizbeth 

Steinbach (D66) en Fanida Kadra (PvdA). De commissie wordt voorgezeten door Hendrik 

Stals. Wethouder Martijn van den Heuvel is adviseur van de commissie. De raadsgriffier is 

secretaris van de vertrouwenscommissie. De gemeentesecretaris fungeert als 

plaatsvervangend secretaris van de commissie. De fractie DUS Weert heeft bij brief van 15 

september 2020 aan de raad laten weten niet te zullen deelnemen aan de 

vertrouwenscommissie. 

  

In zijn vergadering van 23 september 2020 besloot de raad tevens tot het houden van een 

enquête onder de inwoners van Weert over het profiel van de nieuwe burgemeester. De 
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enquête kon in de periode van 5 tot en met 16 oktober 2020 worden ingevuld op de 

website, Facebook- en Twitterpagina van de gemeente Weert en op papier in de hal van 

het stadhuis. Inwoners konden aangeven wat voor burgemeester zij voor hun gemeente 

zouden willen. Men kon reageren op stellingen en daarnaast tips en aandachtspunten 

formuleren. 250 inwoners hebben de enquête ingevuld. De resultaten van de peiling zijn 

gebruikt bij het opstellen van de profielschets voor de nieuwe burgemeester.  

  

Op 16 november 2020 is de profielschets overeenkomstig artikel 61 lid 2 van de 

Gemeentewet besproken met de Commissaris van de Koning en door de raad vastgesteld. 

De raad heeft daarbij tevens besloten dat het houden van een assessment met een of 

meerdere kandidaten tot de mogelijkheden behoort. De vacature is opengesteld door 

plaatsing van een advertentie in de Staatscourant op 23 november 2020. Belangstellenden 

konden tot 14 december 2020 

solliciteren. 

  

Naar het ambt van burgemeester van de gemeente Weert hebben 23 personen 

gesolliciteerd. De Commissaris van de Koning heeft de vertrouwenscommissie ingevolge 

artikel 61 lid 3 van de Gemeentewet een overzicht verstrekt van de sollicitanten, 

vergezeld van zijn oordeel over de kandidaten, die hij in beginsel geschikt acht voor 

benoeming. Met acht kandidaten heeft de vertrouwenscommissie een eerste 

selectiegesprek gevoerd. Vervolgens is van vier kandidaten een assessment afgenomen. 

Met deze vier kandidaten is een tweede selectiegesprek gehouden.  

  

De vertrouwenscommissie heeft in elke fase van het proces de profielschets als 

uitgangspunt gehanteerd. 

  

Op grond van artikel 61 lid 4 van de Gemeentewet brengt de commissie verslag uit van 

haar bevindingen aan de raad en de Commissaris van de Koning. Dit gebeurt aan de hand 

van een rapport van bevindingen. Met het oog op de vereiste geheimhouding en de 

bescherming van de privacy van de kandidaten wordt er over de kandidaten drie tot en 

met acht alleen geanonimiseerd verslag aan de raad uitgebracht door de 

vertrouwenscommissie. De Commissaris van de Koning ontvangt een rapport van 

bevindingen met daarin wel de namen van alle kandidaten. Laatstgenoemd rapport wordt 

als bijlage bij de aanbeveling aan de Minister van BZK gezonden. 

  

De commissie heeft bij haar voorbereiding, de gesprekken met de kandidaten en de 

opstelling van onderhavig rapport van bevindingen gebruik gemaakt van de “Handreiking 

burgemeesters, benoeming, herbenoeming, klankbordgesprekken en afscheid” van het 

Ministerie van BZK. Tevens zijn de Gemeentewet, de Ministeriele Circulaire “Benoeming, 

klankbordgesprekken en herbenoeming burgemeester” en de aanwijzingen van de 

Commissaris van de Koning als basis gehanteerd. 

  

Als inhoudelijk toetsingskader gold de door de raad vastgestelde profielschets. De 

elementen van de profielschets zijn verwerkt tot vragen, door de commissie tijdens de 

gesprekken gesteld aan de kandidaten; de antwoorden van de kandidaten zijn door de 

commissie beoordeeld aan de hand van een scoretabel. 

  

Het rapport van bevindingen (betreffende de acht kandidaten met wie de 

vertrouwenscommissie selectiegesprekken heeft gevoerd) en de concept-aanbeveling aan 

de Minister worden op 10 maart 2021 behandeld in een besloten vergadering van de raad, 

waarin de aanbeveling wordt vastgesteld. De Minister volgt in zijn voordracht aan de 

Koning in beginsel de aanbeveling, met inbegrip van de daarop gehanteerde volgorde, 

tenzij zwaarwegende gronden aanleiding tot afwijking geven (artikel 61 lid 7 

Gemeentewet).  
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De aanbeveling van de raad is openbaar met dien verstande, dat de openbaarheid 

uitsluitend de als eerste aanbevolen persoon geldt (artikel 61c lid 3 Gemeentewet en 

artikel VI Circulaire “Benoeming, klankbordgesprekken en herbenoeming burgemeester”). 

De beraadslagingen over het rapport van bevindingen vinden plaats achter gesloten 

deuren. Van deze beraadslagingen wordt een afzonderlijk verslag opgemaakt, dat niet 

openbaar wordt gemaakt (artikel 61c lid 1 Gemeentewet). Direct aansluitend aan de niet-

openbare beraadslagingen over de bevindingen van de commissie stelt de raad de 

aanbeveling van twee kandidaten vast door middel van een schriftelijke stemming.  

  

Ten aanzien van de beraadslagingen en de stukken, die aan de raad worden gezonden dan 

wel die door de raad aan de Minister worden gezonden, geldt een geheimhoudingsplicht 

(artikel 61c lid 2 Gemeentewet en artikel VI Circulaire “Benoeming, klankbordgesprekken 

en herbenoeming burgemeester”). In het besloten deel van de vergadering worden het 

rapport van bevindingen (betreffende acht kandidaten) en de aanbeveling aan de minister 

besproken. Vervolgens wordt de vergadering openbaar en wordt de eerste naam op de 

aanbeveling openbaar/bekend gemaakt. De Minister en Commissaris van de Koning 

ontvangen vervolgens een rapport van bevindingen, waarin de commissie op alle door 

haar ontvangen kandidaten ingaat en een aanbeveling met daarop twee personen.   

  

De kandidaten, die op de aanbeveling zijn geplaatst, worden onmiddellijk na afloop van 

het besloten deel van de raadsvergadering door de voorzitter van de 

vertrouwenscommissie telefonisch hiervan op de hoogte gesteld. Aan de overige door de 

commissie ontvangen sollicitanten is telefonisch medegedeeld, dat zij niet op de 

aanbeveling zijn geplaatst. Alle kandidaten ontvangen daarnaast schriftelijk bericht van uw 

raad.  

  

Vervolgens zet de Minister de procedure voort, hetgeen resulteert in een voorstel aan de 

Ministerraad (vanwege het feit dat Weert meer dan 50.000 inwoners heeft), een 

voordracht aan de Koning, benoeming (bij Koninklijk Besluit), beëdiging (door de 

Commissaris van de Koning) en installatie (door de raad) van de nieuwe burgemeester. De 

nieuwe burgemeester zal waarschijnlijk binnen enkele weken worden benoemd. 

Benoeming geschiedt in beginsel voor een periode van 6 jaar.  

 

Kanttekeningen en risico’s  

Op de aanbeveling aan de Minister dienen op grond van de bepalingen van de 

Gemeentewet twee personen te staan, die naar het oordeel van de raad voor benoeming 

in aanmerking komen. Dit betekent, dat indien kandidaat sub 1 niet benoemd wordt c.q. 

kan worden, de Koning op voordracht van de minister over zal gaan tot benoeming van 

nummer twee. De commissie heeft op de concept-aanbeveling twee personen vermeld die 

zij beiden geschikt achten voor de functie van burgemeester van Weert.  

 

Financiële gevolgen 

De salariskosten van de burgemeester van Weert zijn, net als van de andere bij de 

gemeente werkzame personen, in de begroting opgenomen. 

 

Uitvoering/evaluatie  

Niet van toepassing. 

 

Communicatie/participatie  

Ingevolge artikel 61c leden 1 en 3 van de Gemeentewet vindt de vergadering waarin de 

bevindingen van de vertrouwenscommissie worden besproken en de aanbeveling aan de 

Minister wordt vastgesteld in beslotenheid plaats. Op grond van artikel 61c lid 2 van de 

Gemeentewet geldt ten aanzien van de beraadslagingen van de raad en de stukken voor 

de raad alsmede de stukken die door de raad aan de Minister worden gezonden een 

(eeuwigdurende) geheimhoudingsplicht.  
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Uitsluitend de als eerste aanbevolen persoon op de aanbeveling aan de Minister van BZK 

wordt openbaar gemaakt.  

De stukken voor het niet-openbare deel van de raadsvergadering van 10 maart 2021 zijn 

uitsluitend door raadsleden in te zien bij de griffier op 9 maart 2021 tussen 19.00 uur en 

21.00 uur en op 10 maart de hele dag vanaf 10.00 uur.  

 

Advies vertrouwenscommissie  

Kortheidshalve wordt verwezen naar bijgevoegd rapport van bevindingen. 

 

Bijlagen  

Rapport van bevindingen en concept-aanbeveling (beide niet openbaar). 

 

 

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 

 

De vertrouwenscommissie gemeente Weert, 

  

M.H.R.M. Wolfs-Corten                        H. Stals, 

  

  

Griffier                                                 Voorzitter 



 
 

 

 

 

 
 

Nummer raadsvoorstel: DJ-1304279  

 

 

RAADSBESLUIT 
 

 

De raad van de gemeente Weert, 

 

gezien het voorstel van de vertrouwenscommissie gemeente Weert van 8 maart 2021, 

  

besluit: 

 

1. Het rapport van bevindingen van de vertrouwenscommissie gemeente Weert te 

bespreken. 

2. De aanbeveling aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vast te 

stellen. 

  

Aldus vastgesteld in de besloten vergadering van 10 maart 2021. 

  

  

De griffier,                                                      De plaatsvervangend raadsvoorzitter, 

  

  

M.H.R.M. Wolfs-Corten                                    P.J.H. Sijben 

 


