
Notitie functioneringsgesprekken 
 
 
 

In de handreiking voor functioneringsgesprekken met burgemeesters, enkele jaren 
terug opgesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
wordt ingegaan op het belang van een cultuur van reflectie. Een burgemeester heeft 
zo’n cultuur nodig om optimaal te kunnen functioneren. Die reflectie start veelal 
relatief kort na het aantreden van een nieuwe burgemeester. Na zo’n 100 dagen 
kunnen de eerste ervaringen worden vergeleken met de verwachtingen. Uitgangspunt 
is de profielschets die ten grondslag lag aan de benoeming. Een tweede moment van 
reflectie is het eerste functioneringsgesprek. 
 

Zoals bekend, is één van mijn opdrachten als waarnemend burgemeester, om mij een 
beeld te vormen van de procedure die in Steenbergen is opgezet om met de 
burgemeester functioneringsgesprekken te houden. Ik heb er voor gekozen om dat niet 
te doen door minutieus uit te zoeken of er wellicht in de aanloop naar, en tijdens het 
laatst gehouden functioneringsgesprek zaken zijn gepasseerd, waar men kritiek op kan 
hebben. Ik kies er voor om punten aan te dragen waar men in de toekomst gebruik van 
kan maken. Punten die bijdragen aan een cyclus van reflectie die alle betrokkenen zo 
optimaal mogelijk ruimte biedt om feedback te geven en mede op basis daarvan, samen 
te zorgen voor een hoog kwaliteitsniveau van het openbaar bestuur in Steenbergen. 
 

Mijn bevindingen zijn gebaseerd op een groot aantal, veelal openhartige gesprekken 
die ik heb gevoerd. Van groot belang waren de gesprekken met de fracties die tot en 
met de 19e maart 2014 waren vertegenwoordigd in de gemeenteraad. Maar ook de 
gesprekken met de wethouders, met de gemeentesecretaris, de griffier, leden van het 
ambtelijk managementteam en vertegenwoordigers vanuit het ambtelijk apparaat, 
hebben bijgedragen aan een zo compleet mogelijk beeld. Om de informatie die ik uit die 
gesprekken heb verkregen in de juiste context te kunnen plaatsen heb ik ook 
gesprekken gevoerd met anderen, die nu of in het verleden betrokken waren bij het 
functioneren van de gemeente Steenbergen. 
 

Voorop staat dat overal waar mensen met elkaar samen werken, samen wonen, samen 
leven, ze te maken krijgen met elkaars verschillende karakters. Soms versterken die 
verschillen elkaar, soms botsen ze. Dat geldt dus ook voor burgemeesters die worden 
benoemd in een voor hen nieuwe gemeente en daar te maken krijgen met veel actoren 
op het gemeentelijk bestuurlijke podium. Vaak zijn die al langere tijd op elkaar 
ingespeeld. Nieuw benoemde burgemeesters staan voor de moeilijke opdracht om 
daarbinnen een eigen plaats in te nemen. Een plaats die niet alleen recht doet aan hun 
eigen verwachtingen maar ook aan hun specifieke taken en bevoegdheden als 
bestuursorgaan en als voorzitter van de gemeenteraad en van het college. Maar ook 
raadsleden, wethouders en ambtenaren hebben hun verwachtingen ten aanzien van de 
nieuwe burgemeester. Niet zelden wordt van de nieuwe burgemeester verwacht dat hij 
of zij, van meet af aan alles onder controle heeft en alle ins en outs van de gemeente 
kent. De nieuwe burgemeester is immers het lang gezochte ‘schaap met vijf poten’.  
 

 



 
Maar hoe anders is de werkelijkheid; ook burgemeesters zijn geen wondermensen. 
Ook zij hebben vanaf de dag van aantreden de hulp van anderen hard nodig om te 
groeien in hun nieuwe functie en zich één te maken met ‘hun’ gemeente. Dat geldt zeer 
zeker voor burgemeesters die niet eerder deze functie hebben vervuld in een andere 
gemeente. Juist ook vanuit de raad en het college mag de burgemeester die hulp 
verwachten. Dat helpt hem of haar om te voorkomen dat ze in een bestuurlijk 
isolement terecht komen. De nieuwe burgemeester kan alleen met die hulp de kans 
hebben om in de functie te groeien en sterker te worden.  
 

Van de burgemeester mag worden verwacht, dat al direct vanaf het begin van de 
ambtsperiode wordt gewerkt aan het organiseren van feedback, zodat hij voortdurend 
op de hoogte is van de manier waarop zijn omgeving tegen zijn functioneren aankijkt. 
Het is goed om een antenne te ontwikkelen voor verborgen of expliciete kritiek; zie 
opmerkingen van kritische raadsleden als een gelegenheid om het eigen functioneren 
tegen het licht te houden en reageer niet op voorhand defensief.  
 

Een belangrijk onderdeel van de cyclus van reflectie vormen de ten minste een per jaar 
met de burgemeester te houden functioneringsgesprekken. Samen met het eerder 
genoemde 100-dagengesprek en met de klankbordgesprekken die de burgemeester na 
één, drie en vijf jaar heeft met de Commissaris van de Koning, vormen zij de basis voor 
een uiteindelijk beoordelingsgesprek. Dat gesprek leidt al dan niet tot een 
herbenoeming voor een volgende ambtsperiode van zes jaar. Het 
functioneringsgesprek, zeker na afloop van het eerste functioneringsjaar, is bij uitstek 
geschikt om terug te blikken op de uitvoering van de eerder gemaakte afspraken bij 
aantreden en in het 100-dagen gesprek. Doel van het functioneringsgesprek is het 
verbeteren van de samenwerking tussen burgemeester en raad. Waar nodig dient het 
functioneringsgesprek eraan bij te dragen dat de burgemeester en de raad elkaar beter 
gaan begrijpen. Daarom wordt niet alleen het functioneren van de burgemeester 
besproken maar ook dat van de gemeenteraad. Juist daarom is het van belang dat het 
gesprek zorgvuldig en tweezijdig wordt voorbereid en dat de agenda gezamenlijk 
wordt bepaald. De burgemeester dient de mogelijkheid te hebben om input te leveren 
voor die agenda. 
 

Van belang is om zich te realiseren dat het functioneringsgesprek tussen raad en 
burgemeester wezenlijk anders van karakter is dan functioneringsgesprekken waarbij 
sprake is van een duidelijke werkgever-werknemer verhouding. Dat komt omdat de 
burgemeester weliswaar op aanbeveling van de raad, nog altijd formeel wordt 
benoemd door de Kroon onder politieke verantwoordelijkheid van de minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Functioneringsgesprekken van de raad met 
de burgemeester vloeien, anders dan sommigen menen, niet voort uit een 
arbeidsrechtelijke verhouding. 

 
 
 
 
 



 
Afspraken die tijdens deze gesprekken gemaakt worden, kunnen ook hun weerslag 
hebben op het functioneren van de raad. Die afspraken zullen, zonder expliciet verslag 
te doen van het besprokene (en daarmee de vertrouwelijkheid te schaden), vertaald 
naar, en door de raad geïmplementeerd moeten worden. Daartoe zijn fractievoorzitters 
veelal de geëigende personen. Zij kunnen door hun contacten onderling – al dan niet 
geformaliseerd in het presidium – en binnen hun fractie, werken aan eventueel nodige 
aanpassing van werkwijze van de raad in de samenwerking met de burgemeester.  

 
Voorts is het nodig dat raadsleden die zitting hebben in de commissie tot het voeren 
van functioneringsgesprekken, zich gedurende een ambtsperiode van de burgemeester, 
of althans binnen de zittingsperiode van de raad, zich een goed beeld kunnen schetsen 
van het functioneren van de burgemeester. Dit beeld verkrijgen zij deels uit eigen 
waarneming maar zeker ook door regelmatig, gedurende de gehele zittingsperiode van 
de raad oriënterende gesprekken te hebben met personen uit de directe werkomgeving 
van de burgemeester. Aanbeveling verdient het om te zorgen voor een zeker evenwicht 
waar het de keuze van gesprekspartners betreft; praat niet alleen met een aantal 
mensen uit de bestuurlijke cirkel waarin de burgemeester functioneert maar ga ook het 
gesprek aan met ongeveer een zelfde aantal personen uit de ambtelijke cirkel. Ook 
professionals uit ondersteunende, of met de gemeente samenwerkende organisaties 
kunnen goede informatie geven over het functioneren van de burgemeester. 
Voorkomen moet worden dat men gesprekken aangaat met gremia, zoals dè raad, hèt 
college of hèt managementteam. Het risico is groot dat binnen die gremia enkele 
personen bepalend zijn voor een beeld dat niet altijd gedeeld wordt door de andere 
participanten in dat gremium. Overigens verdient het aanbeveling om in verband met 
de vertrouwelijkheid en kwetsbaarheid van posities, de kring van te consulteren 
personen beperkt te houden. Alvorens daadwerkelijk een functioneringsgesprek aan te 
gaan met de burgemeester dient deze geïnformeerd te worden over de geconsulteerde 
personen. De burgemeester kan dan zo nodig ook zelf personen voordragen om te 
dienen als informatiebron voor het functioneren. Dit alles overziende adviseer ik, om in 
de toekomst uitsluitend nog fractievoorzitters te benoemen tot lid van de commissie 
voor het voeren van functioneringsgesprekken en dan voor de gehele duur van de 
zittingsperiode van de raad. Een link met de vertrouwenscommissie die betrokken was 
bij de benoeming van de burgemeester – zo dat mogelijk is - ligt voor de hand. 
 

Functioneringsgesprekken dienen plaats te vinden in een sfeer van vertrouwen en 
gelijkwaardigheid. Alleen dan is voldoende gewaarborgd dat alle gesprekspartners 
vrijelijk hun mening kunnen geven over het functioneren van zowel de burgemeester 
als van de raad.  

 
Het is goed om zich te realiseren dat functioneringsgesprekken niet zijn bedoeld om 
een oordeel te vellen, maar om de burgemeester te ondersteunen door nuttige signalen 
over het functioneren te geven. Deze gesprekken zijn vooral bedoeld om vooruit te 
kijken en de wederzijdse verwachtingen van raad en de burgemeester, op elkaar af te 
stemmen. 
 

 



De organisatie, voorbereiding en verslaglegging van de functioneringsgesprekken zal 
in de meeste gevallen behoren tot de taken van de griffier. Er zijn echter ook situaties 
denkbaar waarin dit minder logisch is. Bijvoorbeeld wanneer bij de voorbereiding 
blijkt, dan wel gedurende het proces de indruk ontstaat, dat de griffier ten opzichte van 
de burgemeester een zodanige positie inneemt, dat laatstgenoemde zich als gevolg 
daarvan niet geheel veilig voelt om in het functioneringsgesprek vrijelijk zijn of haar 
gevoelens te uiten. Het ligt dan voor de hand te concluderen dat de griffie niet de juiste 
positie is om het gehele proces voor te bereiden, te organiseren en er verslag van te 
doen. De griffier doet er dan verstandig aan om voor te stellen die taken bij een andere 
persoon weg te leggen.  
 

Het behoeft geen betoog dat van het functioneringsgesprek een vertrouwelijk verslag 
wordt opgemaakt. Het verslag wordt ondertekend door de voorzitter van de commissie 
die het functioneringsgesprek voerde en door de burgemeester. Het verdient 
aanbeveling dat de burgemeester het verslag te voren in concept ter inzage krijgt. 
Voorts is het van belang om het vastgestelde en ondertekende verslag ter beschikking 
te stellen aan de Commissaris van de Koning. Hij kan de inhoud ervan dan betrekken bij 
de klankbordgesprekken die hij voert met de burgemeester en kunnen de basis vormen 
voor het aan het eind van de ambtsperiode te houden beoordelingsgesprek.  
 
 

Al resumerend doe ik ten aanzien van het houden van functioneringsgesprekken met 
de burgemeester de volgende aanbevelingen: 
 

1. wijs de burgemeester op het belang om vanaf de dag van aantreden te zorgen voor 
feedback op het eigen functioneren 
 

2. benoem de commissie voor het voeren van functioneringsgesprekken voor een 
periode gelijk aan de zittingsduur van de raad en laat uitsluitend 
fractievoorzitters er deel van uitmaken 

 
3. overweeg tevoren of er belemmeringen zijn om de griffier, in principe de meest 

voor de hand liggende functionaris daarvoor, te belasten met de voorbereiding van 
het gesprek en het maken van het verslag 

 
4. bereid het gesprek samen met de burgemeester voor 

 
5. hou de kring van de te consulteren informanten en adviseurs beperkt. Ga geen 

gesprekken aan met gremia maar met individuele personen. Zorg voor een zeker 
evenwicht waar het de keuze van informanten en adviseurs betreft. Informeer de 
burgemeester over de informanten en adviseurs waar gesprekken mee zijn 
gevoerd en over de personen met wie in het verdere traject nog gesprekken 
gevoerd gaan worden 

 
6. bied de burgemeester ruimte om input te leveren voor de agenda 

 
 
 

7. zorg voor een sfeer van vertrouwen en gelijkwaardigheid 



 
8. zorg dat er ruimte in het gesprek is om ook het functioneren van de raad te 

bespreken 
 

9. realiseer u dat het gesprek niet voortvloeit uit een arbeidsrechtelijke verhouding 
tussen de raad en de burgemeester 
 

10.  geef de burgemeester inzage in het conceptverslag alvorens dat verslag vast te 
stellen en ter informatie aan te bieden aan de Commissaris van de Koning 

 
 
Ik spreek de hoop uit, dat deze aanbevelingen een bijdrage zullen leveren aan een 
verdere optimalisering van de functioneringsgesprekken tussen de raad en de 
burgemeester. De door de raad van Steenbergen op 27 september 2012 vastgestelde 
‘Verordening Functioneringsgesprek burgemeester en raad’ wijkt op enkele 
onderdelen af van die aanbevelingen. Het zou goed zijn om de inhoud van die 
verordening nog eens zorgvuldig onder de loep te nemen.  
 
 
J.A.M. Vos,  
Waarnemend burgemeester 


