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Intrekken verordening functioneringsgesprekken burgemeester en raad en 
vaststellen nieuwe verordening

Voorgesteld besluit
Het presidium stelt u voor te besluiten tot:
1. het vaststellen van de ’Verordening klankbordgesprekken burgemeester en raad'. 
2. het intrekken van het 'Verordening functioneringsgesprekken burgemeester en raad', vastgesteld op 
2 december 2010 met ingang van de dag van het in werking treden van de ’Verordening 
klankbordgesprekken burgemeester en raad'.

Inhoud
Inleiding
Bij raadsbesluit van 2 december 2010 is de verordening functioneringsgesprekken burgemeester en 
raad vastgesteld. Deze verordening is de basis voor het houden van de jaarlijkse gesprekken met de 
burgemeester.

Op 29 september 2017 is een nieuwe circulaire verschenen waarin richtlijnen zijn gegeven voor het 
benoemen van de burgemeester, het houden van klankbordgesprekken en het herbenoemen van de 
burgemeester. Aan deze circulaire is ook nog een handreiking 'Burgemeesters, benoeming, 
herbenoeming, klankbordgesprekken en afscheid' verbonden, die meer context geeft bij de diverse 
onderdelen.

De grootste wijzigingen hebben betrekking op de benoeming en de herbenoeming en in mindere mate 
op het houden van de jaarlijkse gesprekken. Dat is ook de reden waarom de geldende verordening 
niet meteen onder de loep is genomen. Er stonden geen 'grove' fouten in de verordening.

 

Belangrijke wijziging is om niet meer te spreken van functioneringsgesprekken, maar van 
klankbordgesprekken. De reden hiervoor is dat de term functioneringsgesprek meer past in een 
hiërarchische werkrelatie. Dat strookt niet met de relatie die bestaat tussen raad en burgemeester.

Alhoewel de gesprekken binnen onze gemeente altijd de intentie en inhoud hebben gehad van 
klankbordgesprekken, verdient het toch aanbeveling om de verordening hierop ook aan te passen. 
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Daarbij is meteen de gelegenheid benut om ook nog enkele andere aanpassingen voor te stellen die 
in een aparte bijlage zijn toegelicht.

Beoogd effect
De verordening aan te passen aan de geldende regelgeving.

Argumenten
1.1. De raad is bevoegd om de ’Verordening klankbordgesprekken burgemeester en raad' vast te 
stellen.

De gemeenteraad legt de regels rond het voeren van gesprekken met de burgemeester vast in een 
verordening. Hiermee wordt recht gedaan aan de positie van zowel de burgemeester als de raad 
vanuit het oogpunt van zorgvuldigheid, respect en vertrouwelijkheid.

 

2.1.De 'Verordening functioneringsgesprekken burgemeester en raad' vervalt.

Met het vaststellen van de geactualiseerde verordening wordt de huidige verordening overbodig.

Kanttekeningen
N.v.t.

Financiële informatie
N.v.t.

Communicatie
De verordening wordt gepubliceerd.

Vervolg
Na de inwerkingtreding wordt gewerkt met inachtneming van de nieuwe verordening.

Openbaar
Ja

Bijlagen
1. 1 Toeliching wijzigingen in verordening klankbordgesprekken burgemeester en raad.pdf 
2. 2 Huidige verordening Functioneringsgesprekken burgemeester en raad.pdf 
3. 3 Verordening Functioneringsgesprekken burgemeester en raad met wijzigingen bijhouden.pdf 
4. 4 Verordening Functioneringsgesprekken burgemeester en raad NIEUW.pdf 
5. 5 Circulaire benoeming klankbordgesprekken en herbenoeming burgemeester.pdf 
6. 6 Handreiking burgemeesters met name 58-76.pdf 
7. Raadsvoorstel Intrekken verordening functioneringsgesprekken burgemeester en raad en 

vaststellen nieuwe verordening 


