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Raadsvoorstel 
Datum vergadering : 3 september 2019 

Registratienummer :  

Portefeuillehouder :   

Bijlage(n) : -  

Onderwerp : Vertrouwenscommissie gemeente West Betuwe 2019 

 

 

Onderwerp 

Wijzigingen in artikel 4 lid 2 en artikel 11 lid 1 van de Verordening vertrouwenscommissie gemeente 

West Betuwe 2019 en aanwijzing interim raadsgriffier tot secretaris van de vertrouwenscommissie. 

 

Beslispunten 

1. Vaststelling van de Verordening vertrouwenscommissie gemeente West Betuwe 2019, 

waarin artikel 4 lid 2 en artikel 11 lid 1 zijn gewijzigd. 

2. Overgaan tot aanwijzing van de interim raadsgriffier als secretaris van de 

vertrouwenscommissie. 

 

Inleiding 

De gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal zijn per 1 januari 2019 gefuseerd tot de nieuwe 

gemeente West Betuwe.  

 

Voor deze nieuwe gemeente gaat het gekozen gemeentebestuur op zoek naar een geschikte 

kandidaat voor de invulling van het burgemeestersambt. Hiervoor heeft de vertrouwenscommissie 

een concept-profielschets opgesteld, die in een openbare vergadering door de raad met de 

commissaris van de Koning in de provincie Gelderland is besproken, waarna de Minister van BZK de 

vacature heeft opengesteld. 

 

Uit de Gemeentewet artikel 61 lid 3, vloeit de verplichting voort dat uw raad een vertrouwens-

commissie instelt. Die 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. 

 

Door het plotselinge vertrek van de raadsgriffier is de plaatsvervangend raadsgriffier op 9 juli 2019 

door de werkgeverscommissie griffie aangewezen tot interim griffier tot aan de invulling van de 

vacature per 2020. De interim raadsgriffier dient conform het bepaalde in artikel 4 lid 1 van de 

Verordening vertrouwenscommissie West Betuwe 2019 te worden aangewezen als secretaris van de 

vertrouwenscommissie West Betuwe.  

Daarnaast dient er een foutje hersteld te worden in artikel 4 lid 2 en een wijziging in artikel 11 lid 1 

van de Verordening vertrouwenscommissie West Betuwe 2019 van 19 februari 2019. 

 

Besluitgeschiedenis 

In de raadsvergadering van 19 februari 2019 heeft de raad van de gemeente West Betuwe een 

verordening vertrouwenscommissie ingesteld en de daarin zitting hebbende leden, ambtelijke 

ondersteuning en adviseurs benoemd. 
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Beoogd effect 

Wijzigingen in de Verordening op de vertrouwenscommissie gemeente West Betuwe 2019 en 

aanwijzen van de interim raadsgriffier als secretaris van de vertrouwenscommissie. 
 

Argumenten 

3. In artikel 4 in lid 2 van de Verordening vertrouwenscommissie gemeente West Betuwe 2019  

is een foutje ontdekt: het betreft hier niet artikel 1 onder a, maar artikel 2 onder a. Dit foutje is 

in de bijgevoegde verordening hersteld. Ook is op advies vanuit de provincie gelijktijdig een 

wijziging doorgevoerd in artikel 11 lid 1, waarmee in plaats van eens per twee jaar nu jaarlijks 

een klankbordgesprek kan plaatsvinden met de burgemeester. 

4. Door het vertrek van de raadsgriffier zullen de taken (voorlopig) worden overgenomen door 

de plaatsvervangend raadsgriffier die door de werkgeverscommissie griffie is aangewezen 

als interim griffier. Zo ook de werkzaamheden voor de vertrouwenscommissie. Conform het 

bepaalde in artikel 4 lid 1 van de Verordening vertrouwenscommissie gemeente West 

Betuwe 2019, die de ambtelijke ondersteuning van de commissie regelt, dient de interim 

raadsgriffier te worden aangewezen als secretaris van de vertrouwenscommissie. 

 

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 mededeling worden gedaan van de wijziging in artikel 4 lid 2 van de Verordening 

vertrouwenscommissie gemeente West Betuwe 2019 en de aanwijzing van de interim griffier tot 

secretaris in het Raadsinformatiesysteem. 

 

 

De vertrouwenscommissie van de gemeente West Betuwe, 

 

L. van Bruchem,  

voorzitter. 
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Raadsbesluit 

 
 

De raad van de gemeente West Betuwe; 

 

gelezen het voorstel van de vertrouwenscommissie; 

 

gelet op het bepaalde in de artikelen 61, 61a, 61c, 84, 86, 147 en 149 van de Gemeentewet, de 

artikelen 15 en 31 van de Archiefwet 1995 en artikel 9 van het Archiefbesluit 1995;  

 

gelet op het bepaalde in de Circulaire benoeming, klankbordgesprekken en herbenoeming 

burgemeester van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, kenmerk 2017-

0000479534; 

 

   besluit: 

 

1. tot vaststelling van de Verordening vertrouwenscommissie gemeente West Betuwe 2019, 

waarin artikel 4 lid 2 en artikel 11 lid 1 zijn gewijzigd. 

 

2. over te gaan tot aanwijzing van de interim raadsgriffier, de heer K.G. Steenbergen, tot 

secretaris van de vertrouwenscommissie gemeente West Betuwe. 

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van 3 september 2019, 

 

 

 

 

,griffier a.i.                                       ,voorzitter 

 

 

 


