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Onderwerp: 

Instellen vertrouwenscommissie en vaststellen verordening dienaangaande. 

Voorstel: 
1. Een vertrouwenscommissie die de aanbeveling tot benoeming van de burgemeester 

voorbereidt, in te stellen; 
2. De volgende leden van de raad te benoemen in de vertrouwenscommissie:

de heer J.C. Brand,
de heer H.H. Erdogan,
de heer H.F. Verweij,
de heer A.C. Strop,
de heer J.R. Pardo Kruidenier,
de heer J.K. Sterrenburg.

3. De Verordening op de vertrouwenscommissie benoeming burgemeester Alblasserdam 
2022 vast te stellen.

Inleiding
Op 7 april 2022 heeft de heer J.G.A. Paans aangegeven op 31 januari 2023 te zullen vertrekken als 
burgemeester van Alblasserdam. Op grond van de wettelijke regels dient de gemeenteraad voor de 
selectie van de nieuwe kroonbenoemde burgemeester bij verordening een vertrouwenscommissie in te 
stellen voor de beoordeling van de kandidaten voor de burgemeestersfunctie. 
Deze commissie is namens de raad de gesprekspartner voor de Commissaris van de Koning 
gedurende de procedure. 
De samenstelling, taak en werkwijze van de vertrouwenscommissie regelt de gemeenteraad in de 
verordening vertrouwenscommissie.

Verordening
De verordening is gebaseerd op de circulaire Benoeming, klankbordgesprekken en herbenoeming 
burgemeesters (Ministerie BZK 1 oktober 2017). Deze circulaire wordt als handreiking gehanteerd voor 
de te volgen benoemingsprocedure en werkwijze van de vertrouwenscommissie. In alle gevallen waarin 
de verordening dan wel de circulaire niet voorziet, beslist de commissie (verordening, artikel 12).

Samenstelling commissie
De bemensing van de vertrouwenscommissie (bestaande uit alle fractievoorzitters uit de gemeenteraad) 
is dezelfde als de commissie welke namens de raad de klankbordgesprekken met de burgemeester 
voert. Dit gezien de samenhang tussen benoeming, herbenoeming en klankbordgesprekken. 

Adviseur vanuit college
De raad kan een of meer wethouders aan de commissie toevoegen als adviseur. Dit wordt wenselijk 
geacht, tenslotte is de burgemeester ook voorzitter van het college van burgemeester en wethouders 
en zal nauw samenwerken met de overige leden van het college. 
Een wethouder als adviseur kan ook aanvullende perspectieven inbrengen over de gewenste ambts-
invulling binnen het bestuurlijk-organisatorisch domein en zo een belangrijke bijdrage leveren aan de 
vertrouwenscommissie.
Bij voorkeur wordt één wethouder als adviseur toegevoegd, op basis van een voordracht vanuit het 
college.



Procedure en tijdpad
1. Opstellen van verordening en de profielschets;
2. Vaststellen van de profielschets door de gemeenteraad;
3. Openstellen vacature en reacties door sollicitanten;
4. Selectie van kandidaten;
5. Beoordeling kandidaten door de vertrouwenscommissie;
6. Verslag van Bevindingen van de vertrouwenscommissie;
7. Besloten en open raadsvergadering over de aanbeveling;
8. Voordracht door minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en benoeming bij 
Koninklijk Besluit;
9. Beëdiging burgemeester in de gemeente. 

Het tijdpad van deze procedure wordt in samenspraak met de Commissaris van de Koning ingevuld. 
Het startgesprek met de vertrouwenscommissie vindt plaats op 20 april 2022.

Met vriendelijke groet,
namens het presidium, 

De raadsgriffier, 

P.A. Paulides-Ruitenberg, wnd.  


