
 

Raadsvergadering d.d. 31 maart 2015, agendapunt 13 
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 17 maart 2015. 
 
Onderwerp:         Vaststelling Verordening functioneringsgesprekken burgemeester 
                                        gemeente Tynaarlo 2015 
 
Portefeuillehouder:         -- 
Behandelend ambtenaar:  J.L. de Jong 
Doorkiesnummer:             0592-266606 
E-mailadres:                     j.l.de.jong@tynaarlo.nl 
Gevraagd besluit:         De verordening vaststellen 
Bijlagen:                           Verordening functioneringsgesprekken burgemeester gemeente  
                                        Tynaarlo 2015 
 
 
 
 
Inleiding 
 
Het is gebruikelijk om jaarlijks een gesprek over het functioneren met de burgemeester te voeren. Het 
ministerie van Binnenlandse Zaken stimuleert het voeren van functioneringsgesprekken tussen 
burgemeester en raad. Daarvoor heeft het miniserie een handreiking opgesteld. In die handreiking, die 
het ministerie hierover uitgaf, staat daarover het volgende. 
‘Doel van het functioneringsgesprek is het verbeteren van de samenwerking tussen burgemeester en 
raad. Die samenwerking vergt ook onderhoud. Dat komt de kwaliteit van het bestuur in de gemeente ten 
goede. De burgemeester kan het functioneringsgesprek beschouwen als een middel ter ondersteuning 
van zijn positie, dat hem kan helpen om optimaal te functioneren door hem van feedback te voorzien. De 
raad kan het functioneringsgesprek gebruiken om zijn wensen voor de toekomst kenbaar te maken en om 
eerder gemaakte afspraken te evalueren. Ook het functioneren van de raad wordt besproken, want in een 
functioneringsgesprek komen beide partijen aan bod. Immers ook de burgemeester heeft recht op een 
functioneringsgesprek vanuit het oogpunt van zorgvuldig personeelsbeleid.’ 
 
Beoogd effect 
 
Het doel van het gesprek is meerledig. Het is een instrument om het functioneren van de burgemeester 
én de gemeenteraad te evalueren en te verbeteren, het heeft een informatiefunctie voor de Commissaris 
van de Koning en het vervult een belangrijke functie bij de herbenoemingsprocedure van de 
burgemeester 
 
Het presidium heeft geconcludeerd dat een regeling over de functioneringsgesprekken gewenst is. In de 
bijgaande verordening, die is afgeleid van de handreiking van het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelatie, is deze regeling opgenomen. De wijze waarop de commissie zich van informatie laat 
voorzien door zijn adviseurs (griffier, gemeentesecretaris en wethouders) heeft daarin nadrukkelijk een 
positie gekregen (artikel 7). In zijn vergadering van 17 maart jl. is deze verordening door het presidium in 
aanwezigheid van en met de burgemeester besproken en geconcludeerd dat uw raad de verordening in 
deze vorm kan vaststellen.  
 



 

Hoe zijn de financiën opgebouwd 
Aan de uitvoering van deze verordening zijn geen financiële effecten verbonden. 
 
Uitvoering 
Zodra uw raad deze verordening heeft vastgesteld neemt de commissie de uitvoering van de verordening 
op zich, te beginnen met het houden van een zogeheten 100 dagengesprek met de burgemeester.  
 
Gevraagd besluit: 
De Verordening functioneringsgesprekken burgemeester gemeente Tynaarlo 2015 vaststellen. 
 
 
Namens het presidium, 
 
  
Drs. M.J.F.J. Thijsen,                              voorzitter 
 
 
J.L. de Jong,                                           griffier 


