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Aan de Gemeenteraad

Per 1 juli 2010 loopt de eerste ambtstermijn van de heer L.K. Swart als burgemeester van
Schiermonnikoog af. Dit betekent, dat de procedure rond de herbenoeming van de burgemeester,
vastgelegd in de betreffende procedureregels van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, aan de orde is.
Bij brief van 23 november 2009 heeft de Commissaris van de Koningin uw raad verzocht de
aanbeveling inzake de herbenoeming voor te bereiden door een “vertrouwenscommissie
herbenoeming” in te stellen.
Ter bescherming van de privacy van de burgemeester dient uw raad regels omtrent de taak,
samenstelling en werkwijze van deze commissie vast te stellen.
De Commissaris van de Koningin heeft gevraagd om vóór 1 februari de aanbeveling tot herbenoeming
aan hem toe te zenden.
Procedure
De herbenoemingsprocedure is geregeld in artikel 61a van de Gemeentewet:
1. De burgemeester kan bij Koninklijk Besluit op voordracht van de Minister worden herbenoemd
voor de tijd van zes jaar;
2. De raad zendt een aanbeveling inzake de herbenoeming van de burgemeester tenminste vier
maanden voor de dag van de herbenoeming aan de minister door tussenkomst van de CdK;
3. Voordat de raad een aanbeveling opstelt, overlegt hij met de CdK over het functioneren van de
burgemeester;
4. De CdK brengt advies uit aan de minister over de aanbeveling;
5. De minister wijkt in zijn voordracht slechts af van de aanbeveling op gronden ontleend aan het
advies van de CdK dan wel op andere zwaarwegende gronden.
De procedure is verder uitgewerkt in een circulaire van Binnenlandse Zaken:
Aankondiging herbenoeming
Uiterlijk acht maanden voor het einde van de ambtstermijn van de burgemeester stelt de CdK de raad
er schriftelijk van in kennis dat de herbenoeming aan de orde is. Voordat de CdK de raad op de
hoogte stelt, heeft hij ter zaken een gesprek met de burgemeester.
De CdK ziet ingevolge zijn ambtsinstructie toe op een ordelijk verloop van de procedure tot
herbenoeming en informeert daartoe de raad over het juridisch kader.
Voorbereiding van de aanbeveling
De raad draagt een commissie uit zijn midden op de aanbeveling voor te bereiden. De raad stelt mede
ter bescherming van de privacy van de burgemeester regels omtrent de taak, de samenstelling en
werkwijze van de commissie, alsmede de geheimhouding. De raad stelt de CdK daarvan in kennis.
De aanbeveling
De raad bespreekt het verslag van de commissie met de burgemeester. Indien de raad dat nodig
oordeelt, overleg hij vooraf ter zake met de CdK. Voordat de raad een aanbeveling inzake de
herbenoeming van de burgemeester opstelt, overlegt hij met de CdK over het functioneren van de
burgemeester. Dit overleg kan ook schriftelijk gebeuren. Het overleg met de commissaris vindt plaats
met gesloten deuren. Van de beraadslagingen wordt een afzonderlijk verslag opgemaakt dat niet
openbaar gemaakt wordt.

De raad zend een aanbeveling tenminste vier maanden voor de eerste dag van de maand waarin de
herbenoeming dient in te gaan aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties door
tussenkomst van de CdK. De raad verstrekt bij zijn aanbeveling het verslag van de commissie, het
verslag van de beraadslagingen van de raadsvergadering waarin de aanbeveling is vastgestel,
alsmede overige voor de beoordeling van de aanbeveling relevante informatie. De raad verstrekt de
burgemeester afschriften van deze stukken.
De aanbeveling van de raad is openbaar. Ten aanzien van de stukken die door de commissie aan de
raad worden gezonde, de beraadslagingen daarover in de raad en van de stukken die door de raad
aan de minister worden gezonden geldt een geheimhoudingsplicht.
Na ontvangst van de aanbeveling zendt de CdK deze zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen één
maand door naar de minister vergeleld van zijn advies daarover. Tevens rapporteert de CdK over zijn
bevindingen met betrekking tot de inhoud en het verloop van de procedure. Daarbij gaat hij in op zijn
overleg met de raad en op zijn gesprek dat hij met de burgemeester heeft gehad, indien de
aanbeveling daartoe aanleiding geeft.
Verordening
Zoals eerder is gesteld is het in ieders belang, dat de procedure zorgvuldig wordt uitgevoerd. Daarom
wordt voorgesteld de belangrijkste zaken in een verordening vast te leggen, zodat er zoveel mogelijk
duidelijkheid is over de werkwijze van de commissie.
Samenstelling vertrouwenscommissie
De commissie is een raadscommissie, welke alleen kan bestaan uit leden, benoemd door en uit de
raad. Het seniorenconvent stelt voor de commissie te laten bestaan uit de drie voorzitters van de
raadsfracties, die in de raad van Schiermonnikoog vertegenwoordigd zijn.
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