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Voorgesteld besluit
 

1. De bijgevoegde Verordening op de Vertrouwenscommissie gemeente Dordrecht vast te 
stellen.

Raadsvoorstel
Wat is het doel?
Met een geactualiseerde verordening de start van de herbenoemingprocedure burgemeester door 
de raad regelen.

Wat zijn per beslispunt de argumenten en wat is hierop de toelichting?
Volgend jaar september (2023) loopt de ambtstermijn van de burgemeester van Dordrecht af. Van 
de Commissaris van de Koning is een brief (bijgaand) ontvangen waarin de gemeenteraad wordt 
verzocht een aanbeveling op te stellen met betrekking tot de herbenoeming van de burgemeester. 
Hiertoe dient u uit uw midden bij verordening een raadscommissie (de vertrouwenscommissie) in 
te stellen. 

In afstemming met de leden van het Presidium is bijgaande verordening opgesteld en u wordt 
verzocht deze vast te stellen. 

De vertrouwenscommissie vormt zich een oordeel over het functioneren van de burgemeester en 
maakt een verslag van bevindingen. 

Daarnaast stellen zij een conceptaanbeveling en een conceptraadsbesluit op. De gemeenteraad 
vergadert over het verslag tijdens een besloten raadsvergadering en stemt over de aanbeveling tot 
herbenoeming. Dit dient medio mei 2023 te zijn afgerond. De vertrouwenscommissie gaat van 
start nadat de fractievoorzitters een gesprek met de Commissaris van de Koning hebben gevoerd. 
Dit gesprek zal plaatsvinden op woensdag 18 januari 2023.

 Voor meer informatie treft u naast de brief van de Commissaris van de Koning als bijlage:

• Infographic herbenoeming burgemeester (van Provincie Zuid-Holland)
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• Handreiking burgemeesters benoeming, herbenoeming, klankbordgesprekken en afscheid 
(van ministerie van Binnenlandse Zaken) 

 

Wat zijn kanttekeningen en/of risico’s bij dit voorstel?
Geen

Welk (participatie)proces is doorlopen om tot dit voorstel te komen?
Bij brief van 6 december 2022 heeft de Commissaris van de Koning de raad geïnformeerd over de 
door de raad te starten herbenoemingsprocedure burgemeester. Dit voorstel is voorgelegd aan het 
Presidium die ingestemd heeft om dit raadsvoorstel als hamerstuk door te geleiden naar de raad 
van 20 december 2022. Na vaststelling treedt de verordening in werking met ingang van de dag na 
bekendmaking.

Hoe wordt dit betaald?
Raadsleden die deel uitmaken van de vertrouwenscommissie (art 61 GW) hebben recht op een 
bruto toelage. Dit wordt betaald uit de griffiebegroting.

Wat is het vervolg op het raadsbesluit?
Het besluit wordt kenbaar gemaakt via de gemeentelijke website en de digitale raadsnieuwsbrief.
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De raad van de gemeente DORDRECHT;

gelezen de brief van de Commissaris van de Koning met betrekking tot de herbenoeming 
burgemeester van 6 december 2022;

gelet op de profielschets ten tijde van de benoeming van de burgemeester en de in de voorgaande 
jaren gevoerde klankbordgesprekken met de burgemeester;

gelet op het raadsvoorstel GRIFFIE/2022 van 13 december 2022;

gelet op de artikelen 61, 61a, 61c, 84, 86, 147 en 149 van de Gemeentewet, de artikelen 15 en 31 
van de Archiefwet 1995 en artikel 9 van het Archiefbesluit 1995;

gelet op de circulaire benoeming, klankbordgesprekken en herbenoeming burgemeester van de 
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

b e s l u i t :

 

1. De bijgevoegde Verordening op de Vertrouwenscommissie gemeente Dordrecht vast te 
stellen.

Aldus besloten in de vergadering van


