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Aan de raad

No. 6.

Wissenkerke, 26 juni 2019.

Onderwerp:
Vaststelling Verordening op de vertrouwenscommissie en instelling vertrouwenscommissie.

Voorstel/alternatieven
1. De Verordening op de vertrouwenscommissie, die de aanbeveling tot benoeming van
de burgemeester voorbereidt, op de raadscommissies die functioneringsgesprekken
met de burgemeester houden en op de raadscommissie die de aanbeveling tot
herbenoeming van de burgemeester voorbereidt, wijzigen.
2. Een commissie instellen en de in dit voorstel genoemde leden van de raad
benoemen tot lid van deze commissie en de raadsgriffier tot secretaris.

Inleiding
Burgemeester M.J.A. Delhez MSc is met ingang van 27 november 2018 benoemd als
burgemeester van de gemeente Veldhoven. In verband met de vervulling van deze ontstane
vacature moet de procedure tot benoeming van een nieuwe burgemeester in gang gezet
worden. Dit voorstel strekt er toe de nodige voorbereidingen te treffen. Deze bestaan uit het
wijzigen van bovengenoemde verordening, daar er ten opzichte van de eerder vastgestelde
Verordening enkele wijzigingen door het ministerie van BZK zijn aanbevolen. (circulaire 29
september 2017, kenmerk 2017-0000479534). Deze wijzigingen zijn meer technisch van
aard. Gelijktijdig moet er een commissie ter voorbereiding op de aanbeveling over de
benoeming worden ingesteld. Tevens om de leden van de commissie te benoemen. Het
voorstel is de navolgende raadsleden te benoemen tot lid van de commissie:
-

mevrouw Y.E.M. van der Maas-Maas - NBB
de heer D.P. Hage - VVD

-

de heer J. Sandee - CDA
de heer C. v.d. Woestijne – SGP
drs. M.J. Faasse - BEN
de heer C. Quinten – PvdA
mevrouw J.H.B.J. Dijkinga- D66

De commissie kiest in haar eerste vergadering de voorzitter en (eventueel) de
plaatsvervangend voorzitter. (zie artikel 2, lid 2 van de verordening)
De raadsgriffier, de heer C.H. Poortvliet, treedt als secretaris van deze commissie op.
De gemeentesecretaris, drs. D. Sinke, is als plaatsvervangend secretaris aan de commissie
toegevoegd.
Het presidium biedt dit voorstel rechtstreeks aan de raad aan.

Behandeld in de informatieve raadsvergadering van:
d.d. n.v.t.

