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De commissaris van de Koning (cdK) vraagt uw 
burgemeester of hij/zij voor een nieuwe termijn 
van zes jaar wil worden herbenoemd. Uw burge-
meester geeft aan dit graag te willen.

1 2 Acht maanden vóór het einde van de ambtstermijn van 
uw burgemeester stuurt de cdK een brief naar 
uw gemeenteraad om u te attenderen op de komende 
herbenoeming.

3 De cdK nodigt de fractievoorzitters van uw raad uit voor een 
vertrouwelijk gesprek. In dit gesprek wordt onder andere 
gesproken over de ervaringen die uw raad heeft met de 
burgemeester en of uw raad obstakels ziet ten aanzien van de 
beoogde herbenoeming.

Uw gemeenteraad stelt een vertrouwenscommissie in 
door de hierover opgestelde verordening vast te stellen. Dit gebeurt 
tijdens een openbare raadsvergadering.   
 

4

1 2 3 4

De vertrouwenscommissie vormt zich een oordeel 
over het functioneren van de burgemeester. Het 
resultaat is een verslag van bevindingen.

5 6 De vertrouwenscommissie bespreekt het verslag van 
bevindingen met uw burgemeester. Vervolgens stelt de 
vertrouwenscommissie het definitieve verslag van 
bevindingen vast. Daarnaast stelt de vertrouwenscommissie 
een conceptaanbeveling en een conceptraadsbesluit over 
het herbenoemen van uw burgemeester op.

7 Het verslag van bevindingen, de conceptaanbeveling en 
het conceptraadsbesluit worden naar de cdK en naar uw 
gemeenteraad gestuurd. Alle stukken zijn geheim.

Uw gemeenteraad vergadert tijdens een besloten raadsvergadering 
over de bevindingen van de vertrouwenscommissie en stemt 
vervolgens over de aanbeveling tot herbenoeming. 
De stemming is schriftelijk en blijft altijd geheim, evenals de 
stemverhouding, zelfs als de stemverhouding unaniem is.
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Tijdens een, bij voorkeur aansluitend aan de besloten raads-
vergadering te houden, openbare raadsvergadering wordt 
de aanbeveling over de herbenoeming van uw burgemeester 
openbaar gemaakt.

9 10 Vier maanden vóór de herbenoemingsdatum stuurt uw 
gemeenteraad de vastgestelde aanbeveling aan de cdK. 
De cdK bestudeert de aanbeveling en schrijft vervolgens zijn 
bevindingen over de inhoud en het verloop van de procedure 
op in een advies aan de minister van BZK.

11 De minister van BZK doet een voordracht voor herbenoeming 
aan de Koning. Daarbij wordt in principe de aanbeveling van 
uw gemeenteraad gevolgd, tenzij er zwaarwegende gronden 
zijn om dit niet te doen.

De Koning bekrachtigt de voordracht tot herbenoeming door 
het ondertekenen van een koninklijk besluit. Daarna is de 
herbenoeming definitief. De laatste stap is het afleggen van de eed 
of belofte door uw burgemeester. Deze wordt afgenomen door de 
commissaris van de Koning in het provinciehuis in Den Haag. 
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