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Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 agendapunt 8 
 
Aan: 
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 20 juni 2014 
 
Onderwerp:                        Instellen Vertrouwenscommissie   
 
Portefeuillehouder:        n.v.t. 
Behandelend ambtenaar:   dhr. J.L. de Jong 
Doorkiesnummer:               0592-266606  
E-mail adres:                      j.l.de.jong@tynaarlo.nl  
Gevraagd besluit:   
1. Instellen van een vertrouwenscommissie voor de voorbereiding van de aanbeveling om de 
    invulling van de vacature burgemeester van Tynaarlo voor te bereiden; 
2. Vaststellen van de verordening op de vertrouwenscommissie voor de invulling van de vacature  
    Burgemeester van Tynaarlo.  
Bijlagen:  
- verordening  
 
 
Onderwerp: 
Vertrouwenscommissie vacature burgemeester Tynaarlo. 
 
Gevraagd besluit: 
1. Instellen van een vertrouwenscommissie voor de voorbereiding van de aanbeveling om de invulling van 
    de vacature van burgemeester van Tynaarlo voor te bereiden; 
2. Vaststellen van de verordening op de vertrouwenscommissie voor de invulling van de vacature  
    burgemeester van Tynaarlo. 
 
Inleiding en aanleiding: 
In verband met het ontslag op eigen verzoek van de heer F.A. van Zuilen per 10 september 2014 als 
burgemeester van Tynaarlo moet in de dan ontstane vacature worden voorzien. 
Onderdeel van de selectieprocedure is het instellen van een vertrouwenscommissie die, voor de 
gemeenteraad en de Commissaris van de Koning in Drenthe dhr. J. Tichelaar, de aanbeveling voorbereidt. 
De opzet en werkwijze van de vertrouwenscommissie zijn voorbereid door de leden vanuit de 8 
raadsfracties van de gemeenteraad van Tynaarlo 
 
Ontwerpbesluit: toelichting en argumentatie: 
In de Verordening op de vertrouwenscommissie staat aangegeven wat de werkwijze van de 
vertrouwenscommissie is. Uit het oogpunt van privacy van kandidaten zijn er regels opgenomen met 
betrekking tot een strikte geheimhouding. 
 
Samenstelling van de vertrouwenscommissie 
Het is gebruikelijk dat alle fracties uit de raad worden vertegenwoordigd in de vertrouwenscommissie. . 
Voorts wordt voorgesteld om  adviseurs vanuit het college aan de commissie toe te voegen. De adviseurs 
zijn  geen lid van de commissie. Bij het voorleggen van dit voorstel aan de raad is de procedure voor de 
werving van de gemeentesecretaris- directeur nog in procedure en zal vanuit het college op een later 
moment deze zomer aan de Vertrouwenscommissie het verzoek worden gedaan om beide adviseurs aan 
de commissie toe te voegen. Op haar beurt zal de vertrouwenscommissie uw raad voorstellen om de 
commissie met twee namen uit te breiden. Zolang de commissie nog niet in functie is, is dit geen beletsel.  
De vertrouwenscommissie wordt ambtelijk bijgestaan door de griffier. De adviseurs en de raadsgriffier 
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hebben geen stemrecht in de vertrouwenscommissie. 
 
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. Ter voorbereiding op de selectiegesprekken stellen de 
fractievoorzitters voor om een training te laten volgen, Zowel  vóór het voeren van de selectiegesprekken 
als daarna heeft de vertrouwenscommissie een gesprek met de Commissaris van de Koning. 
 
Werkwijze vertrouwenscommissie 
De gemeenteraad dient de werkwijze van de vertrouwenscommissie zo in te richten dat geheimhouding 
gedurende de hele procedure gegarandeerd is. Dit wordt geregeld in de verordening. 
 
Financiële effecten: 
Het invullen van de vacature van burgemeester gaat geld kosten. De kosten voor deze werving worden 
nog in beeld gebracht en via de Voorjaarsbrief aan de raad voorgelegd. 
 
Juridische effecten: 
N.v.t. 
 
Participatie- en communicatieparagraaf 
Er gaat een persbericht uit om inwoners te informeren over de instelling van de vertrouwenscommissie. 
 
Overige informatie 
De Vertrouwenscommissie bereidt een profielschets voor; deze zal in uw vergadering van 1 juli worden 
behandeld in aanwezigheid van de Commissaris van de Koning. 
 
 
De fractievoorzitters 
Namens hen 
 
 
A.T.W.J. Jennekens 
 
 


