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Raadsvergadering Agendanummer: 

 

29 oktober 2020  

 

 

Onderwerp: Vaststelling samenstelling vertrouwenscommissie herbenoemingsprocedure 

 

 

 

Steenbergen; 30 september 2020 

 

 

Aan de raad, 

 

1. Inleiding 

Op donderdag 30 november 2015 is Ruud van den Belt beëdigd als burgemeester van Steenbergen. 

De wettelijke ambtstermijn van burgemeesters bedraagt 6 jaren. Per november 2021 loopt de 

(eerste) ambtstermijn van de burgemeester af.  

 

Voor 2021staat de procedure om over te gaan tot herbenoeming van burgemeester Van den Belt 

gepland. In de eerste helft van februari 2021 start de provincie met de procedure.   

Om tot herbenoeming over te kunnen gaan is een formele procedure nodig. Uit de Gemeentewet 

vloeit de verplichting voort om, ter voorbereiding van de aanbeveling van de herbenoeming, een 

vertrouwenscommissie in te stellen. 

 

2. Achtergrond 

Volgens artikel 61a van de Gemeentewet kan een burgemeester na een periode van zes jaar 

herbenoemd worden. In de wet wordt de herbenoemingsprocedure in grote lijnen toegelicht.  

Zo wordt aangegeven de raad tenminste vier maanden voor de maand waarin de burgemeester is 

benoemd de aanbeveling doet om de burgemeester te herbenoemen. Daarnaast wordt in de wet 

bepaald dat de raad vanuit zijn midden een vertrouwenscommissie instelt. 

 

De gemeenteraad heeft een eigen verordening op de vertrouwenscommissie. In deze verordening is 

bepaald dat voor de benoeming en herbenoeming van de burgemeester een vertrouwens-

commissie wordt samengesteld. De verordening gaat uit van een vaste samenstelling bestaande uit 

de fractievoorzitters en de griffier. Bij een herbenoemingsprocedure wordt de gemeentesecretaris 

aan de commissie toegevoegd als plaatsvervangend secretaris en wordt door de raad een 

wethouder benoemd als adviseur. 

 

De herbenoemingsprocedure en de samenstelling van de vertrouwenscommissie is besproken in de 

presidiumvergadering van 15 oktober jl. Het presidium heeft ingestemd met de werkwijze (zoals ook 

uitgewerkt in de bijgevoegde memo) en stelt u voor de samenstelling van de vertrouwenscommissie 

vast te stellen, zoals genoemd in het raadsbesluit. 

 

3. Overwegingen 

De herbenoemingsprocedure vergt een formele en zorgvuldige procedure. Vanwege de door de wet 

bepaalde termijnen begint de procedure ook al vroeg en is het noodzakelijk om de samenstelling 

van de vertrouwenscommissie tijdig vast te stellen. 



Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.  Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. 
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Op hoofdlijnen ziet het tijdspad voor de herbenoemingsprocedure er als volgt uit. 

• In maart 2021 (acht maanden voor het einde van de ambtsperiode) stuurt de Commissaris 

van de Koning een brief aan de raad waarin aangegeven wordt dat de 

herbenoemingsprocedure opgestart kan worden. Dit is de formele start van de procedure. 

Ter voorbereiding hierop wordt met de commissie in februari de procedure doorlopen en 

wordt het tijdspad in detail uitgewerkt. 

• In de periode maart en april 2021 vinden gesprekken plaats en kan gestart worden met het 

opstellen van een adviesrapport. 

• In april of begin mei 2021 wordt het rapport en advies besproken met de burgemeester. 

• In juni (tenminste vier maanden voor de maand van het aflopen van de ambtstermijn) wordt 

in een besloten raadsvergadering de aanbeveling door de raad besproken. Het besluit wordt 

vervolgens openbaar kenbaar gemaakt. 

• In juni of begin juli wordt via de Commissaris van de Koning de aanbeveling van de 

gemeenteraad gedeeld met de minister van Binnenlandse Zaken. 

 

4. Middelen 

n.v.t. 

 

5. Risico’s 

Op de werkzaamheden van de commissie en de behandeling van het eindadvies rust 

geheimhouding. Dit vraagt in de voorbereiding en uitvoering bijzondere aandacht. 

 

6. Communicatie/Aanpak 

Na het besluit over de samenstelling van de commissie kan deze haar werkzaamheden uitvoeren 

volgens het vastgestelde tijdpad. 

 

7. Voorstel 

U wordt voorgesteld de fractievoorzitters te benoemen tot leden van de vertrouwenscommissie en 

hierbij de heer Weerdenburg aan de wijzen als voorzitter en de heer Lambers als plaatsvervangend 

voorzitter. Tevens wordt u voorgesteld wethouder Baartmans te benoemen tot adviseur van de 

vertrouwenscommissie. 

 

Hoogachtend,  

De plaatsvervangend griffier, De plaatsvervangend voorzitter, 

 

 

 

 

R.A.J. Defilet, MA J.H.F. Weerdenburg 


