
 

Raadsvergadering d.d. 8 april 2008 agendapunt nr. 6 
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 25 maart 2008 
 
Onderwerp:   Instellen Vertrouwenscommissie voor de voorbereiding van de 
                                              aanbeveling inzake de vervulling van de vacature burgemeester. 
Portefeuillehouder:            Presidium 
Behandelend ambtenaar: J.L. de Jong 
Doorkiesnummer:   0592 - 266 606 
E-mail adres:   j.l.de.jong@tynaarlo.nl 
Gevraagd besluit:                 1.   instelling van een Vertrouwenscommissie voor de 
                                                   voorbereiding van de aanbeveling tot de vervulling van de 
                                                   vacature van burgemeester;  
                                             2.   vaststelling van de "Verordening op de Vertrouwenscommissie 
                                                   gemeente Tynaarlo 2008" ;  
                                             3.   benoeming van de volgende raadsleden, te weten mevr. ir. C.H. 
                                                   van den Berg-Huisman, mw. drs. R.R.M. Zuiker, de heren: A. Kalk, 
                                                   J.L. Stel, P. van Es, J. Hoogenboom  en L.M. Kremers;  
                                             4.   benoeming van de wethouder de heer mr. ing. J.D. Frieling tot 
                                                   adviserend lid van de commissie;  

5. benoeming van de griffier, de heer J.L. de Jong en van de 
                                                   gemeentesecretaris, de heer mr. P. Post,  tot resp.  
                                                   secretaris en plv. secretaris van de commissie.  

 
Bijlagen:     
-   Raadsbesluit (bijgevoegd)   
-   brief Leefbaar Tynaarlo 
 

TOELICHTING 

Inleiding 

De heer J. Rijpstra heeft te kennen gegeven, dat hij zijn functie als burgemeester van de gemeente 
Tynaarlo met ingang van 15 mei 2008 wenst te beëindigen. In verband daarmee wordt de procedure 
opengesteld voor de invulling van de vacature. 
In dit kader stelt de raad een verordening in tot het instellen van een Vertrouwenscommissie. In deze 
verordening regelt de raad de taak van de Vertrouwenscommissie, de samenstelling, werkwijze en 
geheimhouding. 
Van de 8 fracties in de gemeenteraad hebben 7 aangegeven deel uit te zullen maken van deze 
commissie.  
De fractie van Leefbaar Tynaarlo heeft bij brief van 14 februari jl. aangegeven om bij voorbaat geen deel 
uit te willen maken plaats te nemen in enige Vertrouwenscommissie. De fractie heeft dat kort gezegd 
gemotiveerd met de mededeling dat men in zijn algemeenheid nogal wat reserves tegenover 
beraadslagingen in beslotenheid heeft. Ook in deze procedure past in de opvatting van de fractie van 
Leefbaar Tynaarlo openbaarheid. De betreffende brief van de fractie ligt voor u bij de stukken ter inzage  
 



 

Het presidium stelt u voor om de Vertrouwenscommissie te laten bestaan uit de volgende leden: de 
dames drs. R.R.M. Zuiker en ir. C.H. van den Berg-Huisman en de heren: A. Kalk (tevens voorzitter),  
J.L. Stel (tevens plv. voorzitter), L.M. Kremers, J. Hoogenboom en P. van Es en als adviserende leden 
daaraan toe te voegen de wethouder de heer mr. ing. J.D. Frieling.  
De Vertrouwenscommissie wordt ambtelijk bijgestaan door de griffier, de heer J.L. de Jong en zijn 
vervanger, de gemeentesecretaris, de heer mr. P. Post. De adviseurs en de ambtelijke ondersteuners zijn 
geen leden van de commissie en hebben op grond daarvan geen stemrecht 
 
Taken van de Vertrouwenscommissie 
De Vertrouwenscommissie richt zich op het beoordelen van de kandidaten en brengt een zgn. 
rapport van bevindingen uit aan de raad over deze beoordeling.  
Zowel vóór het voeren van de selectiegesprekken als daarna heeft de Vertrouwenscommissie een 
gesprek met de Commissaris van de Koningin.  

 
Werkwijze Vertrouwenscommissie  
De raad dient de werkwijze van de Vertrouwenscommissie zodanig in te richten dat geheimhouding 
gedurende de hele procedure gegarandeerd is. Dit wordt geregeld in de verordening.  
 
Juridische grondslag 
De juridische grondslag van deze verordening vindt zijn basis in artikel 61 van de gemeentewet. De 
relevante wetsartikelen liggen bij het voorstel ter inzage. 
 

Gevraagd besluit 

Wij stellen u voor te besluiten tot:  

1. instelling van een Vertrouwenscommissie voor de voorbereiding van de aanbeveling tot de vervulling 
van de vacature van burgemeester;  

2. vaststelling van de "Verordening op de Vertrouwenscommissie gemeente Tynaarlo 2008" ;  
3. benoeming van de volgende raadsleden, te weten mevr. ir. C.H. Van den Berg-Huisman,  

mw. drs. R.R.M. Zuiker, de heren: A. Kalk, J.L. Stel, P. van Es, J. Hoogenboom  en L.M. Kremers  
4. benoeming van de wethouder de heer mr. ing. J.D. Frieling tot adviserend lid van de commissie;  
5. benoeming van de griffier, de heer J.L. de Jong en van de gemeentesecretaris,  

de heer mr. P. Post,  tot resp. secretaris en plv. secretaris van de commissie.  
 
Het Presidium, 
 
 
A. Kalk,  plaatsvervangende voorzitter. 
 
 
J.L. de Jong,                     griffier. 
 
 
 
 
 


