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ZAAKNUMMER  ZK23000308 
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PROGRAMMA 

BELEIDSVELD 

 Programma I: Dienstverlening & Bestuur 

Algemeen bestuur 
ONDERWERP  RV Benoeming leden vertrouwenscommissie                                                                                  

AANLEIDING  Ingevolgde de Verordening vertrouwenscommissie-2018 is er een vertrouwenscommissie, 

die de aanbeveling doet tot (her)benoeming van de burgemeester en die de 

klankbordgesprekken houdt.  

Voor die laatstgenoemde taak, het houden van klankbordgesprekken, is bepaald dat deze 

commissie periodiek, in elk geval jaarlijks een klankbordgesprek met de burgemeester 

houdt.  

Gelet op de nieuwe samenstelling van de gemeenteraad en de komende jaarlijks te houden 

klankbordgesprekken dienen de leden van de vertrouwenscommissie opnieuw te worden 

benoemd.  

KADER  Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Koggenland houdende regels omtrent 

vertrouwenscommissie 2018 

WIJ STELLEN VOOR  De volgende leden van de raad te benoemen tot commissielid van de 

vertrouwenscommissie, die de klankbordgesprekken met de burgemeester houdt: 

 

- de heer J.J. Stroomer 

- de heer R. Klok 

- mevrouw M.A.C. te Winkel-Pancras 

- mevrouw K.J.A.M. Rietveld 

- de heer F.P.P.J. Kremers 

BEOOGD RESULTAAT  Met de benoeming van deze commissieleden kan de vertrouwenscommissie de jaarlijkse 

klankbordgesprekken met de burgemeester houden.  

ONDERBOUWING  De Verordening schrijft voor dat de vertrouwenscommissie voor het houden van 

klankbordgesprekken bestaat uit ten minste 3 leden en maximaal het aantal leden dat 

overeenkomt met het aantal in de raad zitting hebbende fracties. Zo mogelijk hebben 

tenminste 2 van deze leden ook zitting gehad in de vertrouwenscommissie die de 

aanbeveling tot benoeming van de burgemeester heeft voorbereid.  

Tenzij de gemeenteraad bepaald wie voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de 

commissie is, kiest de commissie deze zelf uit haar midden. De Verordening geeft aan dat 

de commissie geen plaatsvervangende leden kent. 

 

Voor de taak van aanbeveling tot (her)benoeming van de burgemeester bestaat de 

commissie uit het aantal leden dat overeenkomt met het aantal in de raad zitting hebbende 

fracties.  

 

Voorgesteld wordt van elke fractie de fractievoorzitter te benoemen tot commissielid van 

de vertrouwenscommissie, die de klankbordgesprekken met de burgemeester houdt. 
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Datum presidium: 20 februari 2023 

 

Voorzitter van de gemeenteraad van Koggenland. 

 
FINANCIËN  Op basis van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers krijgen 

commissieleden een toelage voor hun werk in de vertrouwenscommissie, uit het budget van 

de griffie bekostigd. 


