Verordening op de Vertrouwenscommissie in verband met de herbenoeming van de
burgemeester
Artikel 1 – Begripsbepalingen
In deze verordening wordt verstaan onder:
a. De minister: de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
b. De commissaris: de Commissaris der Koningin in Noord-Holland;
c. De burgemeester: de Burgemeester van de gemeente Haarlemmermeer; de heer Th.L.N.
Weterings.
d. De commissie: de vertrouwenscommissie (zijnde een commissie ex. Artikel 84 Gemeentewet),
die belast is met de voorbereiding van de aanbeveling inzake herbenoeming van de
burgemeester.
Artikel 2 – Taak en werkwijze van de commissie
1. De commissie heeft tot taak de aanbeveling door de raad voor te bereiden in het kader van de
herbenoemingsprocedure van de burgemeester.
2. De commissie vormt zich een oordeel over het functioneren van de burgemeester op basis
van onder andere de profielschets en de daaraan gerelateerde functioneringsgesprekken.
3. Alvorens het verslag van bevindingen aan de raad te zenden, bespreekt de commissie het
concept met de burgemeester.
4. De commissie brengt over haar bevindingen een schriftelijk en vertrouwelijk verslag uit aan de
raad, de burgemeester en aan de commissaris. De burgemeester kan, voorafgaand aan de
bespreking in de raad, zijn zienswijze over het verslag geven. Het verslag wordt voorzien van
een conceptaanbeveling.
5. Bij de vervulling van haar taak neemt de commissie het gestelde in de circulaire van de
minister d.d. 21 november 2001 inzake procedureregels herbenoeming burgemeester, waarin
ook het overleg met de commissaris is geregeld, in acht.
Artikel 3 – Samenstelling commissie
1. De commissie bestaat uit 5 leden van de raad.
2. Plaatsvervangende leden worden niet benoemd.
3. Indien een lid van de commissie langdurig niet beschikbaar is, kan de raad een ander lid
benoemen ter vervanging. De vervanging geldt voor de resterende zittingsperiode van de
commissie.
4. Het lidmaatschap van de commissie vervalt bij het verlies van het raadslidmaatschap,
onverminderd het bepaalde in artikel 6.
5. De commissie kiest uit haar midden een voorzitter.
Artikel 4 – Ambtelijke ondersteuning
1. De griffier is ambtelijk secretaris van de commissie.
2. De ambtelijk secretaris is geen lid van de commissie, maar valt onverkort onder het bepaalde
in artikel 6.
3. Indien nodig, zal ter continuering van de werkzaamheden van de commissie, de eerste
plaatsvervanger van de griffier tevens de functie van ambtelijk secretaris waarnemen.
Artikel 5 – Vergaderingen
1. De vergaderingen van de commissie zijn besloten
2. De commissie vergadert zo dikwijls als de voorzitter of tenminste 3 leden dit noodzakelijk
achten.

3. De voorzitter doet van elke vergadering ten minste 48 uur tevoren aankondiging aan de leden
van de commissie, behoudens in situaties waarin sprake is, dan wel dient te zijn, van
spoedberaad.
4. De commissie vergadert niet indien een meerderheid van het aantal leden niet aanwezig is.
Artikel 6 – Geheimhouding
1. De leden van de commissie, met inbegrip van de voorzitter, zijn blijvend tegenover een ieder
gehouden tot volstrekte geheimhouding.
2. De commissie en haar leden verstrekken geen inzage in de stukken, noch informatie over de
stukken en over het behandelde in haar vergadering aan raadsleden die geen zitting hebben
in de commissie, noch aan anderen. Bij de besloten, plenaire behandeling door de raad van
de aanbeveling van de commissie, is het de commissie wel toegestaan om inhoudelijke
mededelingen te doen over proces en inhoud die geleid heeft tot de aanbeveling.
3. De geheimhoudingsplicht blijft na ontbinding van de commissie van kracht.
Artikel 7 – Verslag
1. De commissie komt tot een unaniem oordeel over de bevindingen, in de vorm van een
aanbeveling, als bedoeld in artikel 2.
2. Indien de commissie niet tot een unaniem oordeel kan komen, informeert zij de raad.
Artikel 8 – Contactpersoon
De voorzitter van de commissie treedt op als contactpersoon namens de commissie.
Artikel 9 – Overleg tussen de commissie en de burgemeester
1. De commissie voert een gesprek met de burgemeester over het conceptverslag.
2. De commissie voert desgewenst ook op andere momenten in het proces van aanbeveling één
of meerdere keren een gesprek met de burgemeester.
3. Verslag van elk gesprek wordt door zowel burgemeester als commissie geaccordeerd, en ter
beschikking gesteld aan raad, burgemeester en de commissaris.
Artikel 10 – Ontbinding commissie
De commissie wordt geacht te zijn ontbonden met ingang van de dag, volgende op die waarop door
de minister aan de raad is bekend gemaakt het definitieve besluit dat is genomen op basis van de
aanbeveling van de raad.
Artikel 11 – Archivering stukken
1. De secretaris van de commissie draagt er zorg voor dat na de ontbinding van de commissie
alle stukken, die de commissie onder zich heeft, op een geëigende manier worden
gearchiveerd.
2. Alle kopieen van stukken, genoemd onder lid 1, dienen vernietigd te worden door of onder
zorg van de secretaris van de commissie.
Artikel 12 – Onvoorziene aangelegenheden
In alle gevallen waarin deze verordening, dan wel de circulaire van de minister d.d. 21 november
2001 niet voorziet, beslist de commissie.
Artikel 13 – Inwerkingtreding en vervaldatum
1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag volgend op die van haar
vaststelling.

2. Deze verordening vervalt met ingang van de dag volgend op die waarop door de minister aan
de raad is bekend gemaakt het definitieve besluit dat is genomen op basis van de aanbeveling
van de raad.
Artikel 14
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Vertrouwencommissie Herbenoeming
Burgemeester 2012.
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 12 juli 2012,
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