Nummer:

166-56

Contactpersoon:
Onderwerp:

drs. E.G.H. Dijk
vaststellen van de Verordening op de vertrouwenscommissie benoeming burgemeester Waterland

De raad van de gemeente Waterland,
gelezen het voorstel van het fractievoorzittersoverleg van 9 februari 2012;
gelet op artikel 61, derde lid, en 84 van de Gemeentewet;
voorts gelet op de geheimhoudingsbepalingen van artikel 61c van de Gemeentewet;
overwegende dat het wenselijk is om een vertrouwenscommissie in verband met de benoeming
van een burgemeester in de gemeente Waterland in te stellen,
B E S L U I T:
vast te stellen de navolgende Verordening op de vertrouwenscommissie benoeming burgemeester
Waterland.
Artikel 1
Begripsomschrijvingen
In deze verordening wordt verstaan onder:
a. de wet: de Gemeentewet;
b. de commissaris: de commissaris van de Koningin in de provincie Noord-Holland;
c. de raad: de raad van Waterland;
d. de fractie: de fractie als bedoeld in artikel 7 van het Reglement van orde gemeenteraad
Waterland;
e. het fractievoorzittersoverleg: het overleg als bedoeld in artikel 8 van het Reglement van
orde gemeenteraad Waterland;
f. de commissie: de vertrouwenscommissie als genoemd in artikel 2, eerste lid;
g. de kandidaten: de kandidaten als bedoeld in artikel 61, derde lid, van de wet.
Artikel 2
Instelling commissie
Er is een vertrouwenscommissie in de zin van artikel 61, derde lid, van de wet.
Artikel 3
Werkzaamheden
1. De commissie neemt bij de beoordeling van de kandidaten de door de raad vastgestelde
profielschets als leidraad.
2. De commissie doet zijn verslag van bevindingen als bedoeld in artikel 61, vierde lid, van de
wet vergezeld gaan van een concept voor een aanbeveling als bedoeld in artikel 61, vijfde
lid, van de wet, waarin per kandidaat de motieven worden vermelden die tot
oordeelsvorming hebben geleid en een beredeneerde volgorde van kandidaten.
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Artikel 4
Samenstelling commissie
1. De commissie bestaat uit zeven leden.
2. Het lidmaatschap van de commissie eindigt als het desbetreffende lid ophoudt lid van de
raad te zijn.
3. De commissie kiest uit haar midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter.
4. De voorzitter van de commissie treedt op als contactpersoon naar buiten.
5. Als secretaris van de commissie treedt op de griffier en in geval van ontstentenis of afwezigheid wordt zijn functie waargenomen door de in het zesde lid 6 bedoelde ambtenaar.
6. Aan de commissie wordt een ambtenaar van de gemeente Waterland als adviseur
toegevoegd.
7. Het adviseurschap van de commissie eindigt als de adviseur ophoudt ambtenaar van de
gemeente Waterland te zijn.
Artikel 5
Werkwijze
1. Op basis van de door de commissaris verschafte opgave van degenen die naar het ambt
van burgemeester hebben gesolliciteerd, het oordeel van de commissaris over die
kandidaten en overige informatie, besluit de commissie welke kandidaten uitgenodigd
worden voor een gesprek met de commissie.
2. De secretaris van de commissie nodigt in overleg met de commissie de kandidaten uit voor
een gesprek met de commissie.
3. De plaats en het tijdstip van een gesprek worden zodanig gekozen dat zo veel mogelijk
wordt voorkomen dat de kandidaten hierdoor aan anderen bekend raken of tijdens het
bezoek aan de commissie met elkaar in contact komen.
4. De commissie vergadert zo dikwijls als de voorzitter of ten minste drie leden dit
noodzakelijk achten.
5. Van elke vergadering wordt door de voorzitter ten minste twee dagen tevoren
aankondiging gedaan aan de leden van de commissie.
Artikel 6
Besluitvorming
1. De commissie vergadert slechts indien ten minste de helft van de leden aanwezig is en de
aanwezige leden via hun fracties de meerderheid van de raad vertegenwoordigen.
2. De commissie besluit bij meerderheid van stemmen, waarbij ieder lid van de commissie
één stem heeft.
3. De commissie streeft naar unanimiteit bij de besluitvorming.
4. Het gevoelen van de minderheid wordt desgewenst vermeld in het verslag van bevindingen
als bedoeld in artikel 3, tweede lid.
Artikel 7
Ontbinding commissie
De commissie wordt ontbonden met ingang van het moment waarop de burgemeester zijn ambt
aanvaardt.
Artikel 8
Onvoorziene omstandigheden
In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist de commissie.
Artikel 9
Inwerkingtreding en intrekking
1. Deze verordening treedt na vaststelling terstond in werking.
2. Deze verordening wordt ingetrokken op de dag volgende op die waarop de burgemeester
zijn ambt heeft aanvaard.
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Artikel 10
Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als Verordening op de vertrouwenscommissie benoeming
burgemeester Waterland.
Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Waterland,
gehouden op 16 februari 2012
De raad voornoemd,
de griffier

de voorzitter

drs. E.G.H. Dijk

drs. C. Mooij
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