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Zoals in het raadsvoorstel verwoord, hebben de gesprekken binnen onze gemeente altijd de intentie en 

inhoud gehad van klankbordgesprekken. Desondanks is toch gekozen voor een aanpassing van de 

tekst. Daarbij is meteen de gelegenheid benut om ook nog enkele andere aanpassingen voor te stellen:  

 

1. Vervanging van de term functioneringsgesprekken door klankbordgesprekken.  

De reden hiervoor is al gegeven: de term functioneringsgesprek past niet in de samenwerkingsrelatie 

van de raad en de burgemeester. Hier is meer sprake van bestuurlijk partnerschap, waarbij het geven 

en ontvangen van feedback centraal staat.  

 

2. Artikel 1: vervanging door adviseurs door de bredere omschrijving van informanten.  

In de huidige verordening is uitgegaan van de interne partners. In het verleden is al eens de wens geuit 

om bijvoorbeeld de voorzitter van de regio A&V te benaderen. Voor de commissieleden is het immers 

niet mogelijk om al het handelen van de burgemeester op alle fronten te overzien (zgn. witte vlekken). 

Officieel viel dit echter niet binnen de reikwijdte van de verordening. De vervanging van 'adviseurs' door 

'informanten' en de ruimere omschrijving die hierbij hoort, komt aan deze wens tegemoet. In de praktijk 

betekent dit dat aan de burgemeester wordt gevraagd om namen aan te dragen van personen die een 

goed beeld hebben van het functioneren. 

 

3. Artikel 8: toevoeging van mogelijkheid om extra bespreekpunten in te brengen. 

Het 4e lid somt onderwerpen op die in elk geval aan bod komen. Met de toevoeging van punt h wordt 

inzichtelijk gemaakt dat zowel de burgemeester als de commissie extra punten kunnen toevoegen. Dit 

sluit beter aan bij onze praktijk waarin deze vraag ook altijd wordt gesteld voorafgaand aan het gesprek. 

 

4. Artikel 8: toevoeging van de mogelijkheid om bijv. wensen voor de toekomst bespreken, het 

functioneren van de raad te bespreken en de borging van het bespreken van eerder gemaakte 

afspraken. 

Ook voor de aanvulling van het 5e lid geldt dat dit past bij de werkwijze die nu al wordt gevolgd. De 

toevoeging dat ook het functioneren van de raad besproken wordt, past bij de intentie van een 

klankbordgesprek waarbij over en weer signalen worden gedeeld. 

 

5. Artikel 9: toevoegen recht op het kenbaar maken van afwijkend inzicht t.a.v. verslag. 

Alhoewel het nog niet is voorgekomen dat er verschil van inzicht is ontstaan over de verslaglegging, 

wordt hierover wel iets opgenomen. Het zorgt ervoor dat in voorkomend geval duidelijk is hoe te 

handelen. 


