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Vaststellen verordening vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester 
Hardinxveld-Giessendam 2021

Voorgesteld besluit
Het presidium stelt u voor:
1. De verordening vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester Hardinxveld-Giessendam 
2021 vast te stellen.
2. De heren Van den Bout, Fijnekam, Meerkerk, Philippo, De Ruiter en Van Vliet te benoemen als lid 
van de vertrouwenscommissie.
3. Wethouder Baggerman te benoemen als adviseur van de vertrouwenscommissie.
4. De raadsgriffier en de bestuursadviseur, respectievelijk als secretaris en plaatsvervangend 
secretaris van de vertrouwenscommissie te benoemen.

Inhoud
Inleiding
Op 17 november 2022 eindigt de ambtstermijn van de heer D.A. Heijkoop als burgemeester van 
Hardinxveld-Giessendam. 
Een medewerker van het kabinet van de commissaris van de koning meldde dat het ministerie heeft 
besloten de herbenoemingsprocedure te vervroegen. De reden hiervoor is het feit dat er in maart 2022 
verkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad zijn. Op die manier voorkomen we dat de 
herbenoemingsprocedure, die normaliter na maart 2022 zou starten, moeten uitvoeren met een 
gemeenteraad die nog maar net geïnstalleerd is. Voor de duidelijkheid: het gaat hierbij alleen om de te 
volgen procedure. De datum van herbenoeming blijft 17 november 2022. 

In de Gemeentewet is bepaald dat bij herbenoeming van de burgemeester de gemeenteraad - door 
tussenkomst van de commissaris van de koning - een aanbeveling zendt aan de Minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Deze aanbeveling wordt voorbereid door een 
vertrouwenscommissie die de raad instelt. Hiervoor stelt de gemeenteraad een verordening vast die 
de procedure regelt.

Beoogd effect
Binnen de geldende regelgeving zorgen dat de herbenoemingsprocedure kan starten door het 
vaststellen van een verordening en het bemensen van de vertrouwenscommissie.

Argumenten
1.1 De gemeenteraad is het bevoegde orgaan om de Verordening vertrouwenscommissie 
herbenoeming burgemeester Hardinxveld-Giessendam 2021 vast te stellen.
De basis voor de herbenoemingsprocedure is vastgelegd in de Gemeentewet (art. 61a). Daarnaast 
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heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een aantal procedureregels 
opgesteld. Die regels zijn opgenomen in de bijgevoegde circulaire. Hierin is verwoord dat een 
gemeentelijke verordening op de vertrouwenscommissie is noodzakelijk om de regels vast te leggen 
en te zorgen dat de herbenoemingsprocedure voor alle betrokkenen zorgvuldig en transparant wordt 
doorlopen.

2.1 De leden van de vertrouwenscommissie worden benoemd door de gemeenteraad.
In de verordening is opgenomen dat de gemeenteraad een raadscommissie instelt. Deze commissie 
vormt zich een oordeel over het functioneren van de burgemeester en rapporteert, na consultatie van 
de burgemeester, aan de gemeenteraad.
De profielschets en de verslagen van de jaarlijkse klankbordgesprekken tussen de fractievoorzitters 
en de burgemeester vormen het toetsingskader bij de herbenoeming.
De benoemingsprocedure en de jaarlijkse klankbordgesprekken zijn ook gevoerd door de 
fractievoorzitters. Daarom verdient het aanbeveling deze herbenoemingsprocedure ook met de 
fractievoorzitters te doorlopen.

3.1 De wethouder wordt benoemd als adviseur van de vertrouwenscommissie.
Het benoemen van een adviseur uit en namens het college in de vertrouwenscommissie zorgt voor 
een extra toets van de vaardigheden en kwaliteiten die een burgemeester nodig heeft om te 
functioneren in het dagelijks bestuur van de gemeente.

4.1 Een secretaris en een plaatsvervangend secretaris zorgen voor de ambtelijke ondersteuning van 
de vertrouwenscommissie 
De griffier en de bestuursadviseur vervullen respectievelijk de rol van secretaris en plaatsvervangend 
secretaris van de vertrouwenscommissie. Zij zorgen voor de ambtelijke ondersteuning van de 
commissie. Omdat de gemeentesecretaris recent is benoemd heeft het presidium gekozen voor de 
bestuursadviseur die al langere tijd in de ambtelijke organisatie werkzaam is en tussen 1 januari en 1 
juli 2021 loco-secretaris was. Dit is afgestemd met de interim-secretaris die op 1 juli is gestart.

Kanttekeningen
N.v.t.

Financiële informatie
N.v.t.

Communicatie
De verordening wordt gepubliceerd.

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

Openbaar
Ja

Bijlagen
1. Verordening vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester Hardinxveld-Giessendam 

2021.pdf 
2. Circulaire ministerie BZK benoeming, klankbordgesprekken en herbenoeming burgemeester.pdf 


