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Onderwerp
Het betreft een actualisatie van de Verordening vertrouwenscommissie gemeente West Betuwe
Raadsbesluit
De geactualiseerde verordening is als raadsbesluit bij het voorstel gevoegd
Inleiding
In september 2019 is de gewijzigde verordening vertrouwenscommissie 2019 in de gemeenteraad
vastgesteld.
Dit omdat met de openstelling van de vacature van burgemeester voor de gemeente West Betuwe de
gemeenteraad op zoek is gegaan naar een invulling van deze vacature.
Uit de Gemeentewet artikel 61 lid 3, vloeit de verplichting voort dat uw raad een
vertrouwenscommissie instelt. Deze vertrouwenscommissie is belast met de voorbereiding op de
profielschets en het doorlopen van de procedure om te komen tot een aanbeveling inzake de
benoeming en (voor het verstrijken van de ambtstermijn van 6 jaar) herbenoeming van de
burgemeester.
De vertrouwenscommissie is, voor wat dat laatste betreft, tevens belast met het voeren van een
jaarlijks Klankbordgesprek met de benoemde burgemeester. Aangezien de burgemeester inmiddels
bijna een jaar in functie is, zal dit Klankbordgesprek ook spoedig gaan plaatsvinden.
Om dat te kunnen doen is het noodzakelijk de samenstelling van de vertrouwenscommissie te
actualiseren; dit vanwege een aantal wisselingen van fractievoorzitters bij een aantal fracties. Dit
besluit zal separaat aan de gemeenteraad worden voorgelegd
Tevens is de gelegenheid genomen de tekst van de verordening zelf te doorlopen, en daar waar nodig
dan wel gewenst aan te passen. Dit voorstel ligt nu voor, waarbij ervoor gekozen is de oude
verordening in te trekken en de nieuwe vast te stellen. Voor de duidelijkheid zijn de voorgestelde
wijzigingen apart in een was/wordt lijstje aangegeven
Besluitgeschiedenis
In de raadsvergadering van 19 februari 2019 heeft de raad van de gemeente West Betuwe een
verordening vertrouwenscommissie ingesteld.

Beoogd effect
Vaststellen van de Verordening op de vertrouwenscommissie gemeente West Betuwe 2020, welke een
actualisatie betreft van de oude verordening. Deze zal bij vaststelling van de nieuwe verordening
dientengevolge worden ingetrokken.
Argumenten
1. Artikel 4 lid 2 is aangepast. Nu er een griffier én een plaatsvervangend griffier zijn
aangewezen, kan de laatste de griffier ook vervangen als secretaris van de
vertrouwenscommissie. Dit niet alleen voor de taken genoemd onder artikel 2, lid 1 onder a,
maar ook voor de taken die genoemd zijn bij artikel 2, lid 1 onder b
2. Artikel 5 lid 1 is aangepast. De oude verordening gaf aan dat slechts wethouders als adviseur
konden worden benoemd, terwijl in de praktijk zowel de griffier als de gemeentesecretaris als
zodanig zijn aangewezen. Tevens is een foutieve verwijzing gecorrigeerd;
De tekst is op beide punten aangepast
3. Artikel 5 lid 2 is aangepast, om de positie van de adviseur(s) nader te specificeren. In de
nieuwe tekst wordt voor de vertrouwenscommissie de mogelijkheid gegeven ook zonder de
adviseur(s) te kunnen vergaderen; de oude tekst bood die mogelijkheid niet.
Kanttekeningen
Op alle informatie van de commissie rust ingevolge de wet de verplichting tot geheimhouding, welke
zich uitstrekt tot een ieder die van de informatie kennis draagt.
Duurzaamheid
Financiën
Uitvoering
Planning
Evaluatie
Communicatie
Er zal op gebruikelijke wijze mededeling worden gedaan van de vaststelling van de Verordening
vertrouwenscommissie gemeente West Betuwe 2020 en het intrekken van de verordening
vertrouwenscommissie West Betuwe 2019
De vertrouwenscommissie van de gemeente West Betuwe,
L. van Bruchem,
voorzitter
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