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Samenvatting
Op 1 februari 2010 treedt de heer R.J.G. Bandell terug als burgemeester van Dordrecht. Op
grond van de wettelijke regels dient de gemeenteraad voor de selectie van de nieuwe
burgemeester bij verordening een vertrouwenscommissie (verder ook: commissie) in te
stellen voor de beoordeling van de kandidaten voor de burgemeesterspost. Deze commissie
voert namens de raad sollicitatiegesprekken met verschillende kandidaten. Er wordt
voorgesteld deze commissie uit 9 raadsleden te laten bestaan, een uit elke fractie. De
commissie wordt ondersteund door de griffier, als secretaris van de commissie. Tevens
zullen een wethouder en de plaatsvervangend voorzitter van de Drechtraad als adviseur van
de commissie optreden. Zij worden ondersteund door de gemeentesecretaris van
Dordrecht. De samenstelling, taken, bevoegdheden en werkwijze van de commissie zijn
juridisch vastgelegd in de verordening op de vertrouwenscommissie welke is afgeleid van
de landelijke modelverordening. Gelet op ervaringen in andere gemeenten schatten wij in
dat een budget van € 25.000,- voldoende is om de kosten van de organisatie, voorbereiding
en noodzakelijke trainingen van de vertrouwenscommissie te dekken. Hiervan worden ook
de kosten van de communicatie rondom de burgemeestersprocedure gedekt.
1. Wat is de aanleiding?
Per 1 februari 2010 ontstaat vanwege het vertrek van de heer R.J.G. Bandell de vacature
van burgemeester van Dordrecht. Op grond van de gemeentewet dient de gemeenteraad
uit zijn midden een vertrouwenscommissie in te stellen voor de beoordeling van de
kandidaten voor deze burgemeesterspost.
2. Wat willen we bereiken?
De in te stellen vertrouwenscommissie dient in volstrekte vertrouwelijkheid en in alle rust
en gezamenlijkheid de kandidaten voor de functie van burgemeester te beoordelen. Eén
van de randvoorwaarden hiervoor is dat de procedurele zaken rond de benoeming goed
geregeld zijn. De Verordening op de vertrouwenscommissie heeft dit tot doel. Uiteindelijk
willen we bereiken dat we kort na 1 februari 2010 een nieuwe burgemeester voor Dordrecht
kunnen installeren.
3. Wat gaan we daarvoor doen?
Bij de voorbereiding van de Verordening en de samenstelling van de vertrouwenscommissie
is met de fractievoorzitters besproken welke uitgangspunten gehanteerd moeten worden:
a. De vertrouwencommissie bestaat uit 9 personen, één lid uit elke fractie, in te
stellen door de raad.
b. De commissie benoemt uit zijn midden één van de leden tot voorzitter en één
van de leden tot plaatsvervangend voorzitter. De fractievoorzitters hebben de
heer Van der Kruijff benoemd als beoogd voorzitter en mevrouw Ruisch als
beoogd plaatsvervangend voorzitter. Dit zal in de eerste vergadering van de
vertrouwenscommissie bekrachtigd worden.
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c. Er worden geen plaatsvervangende leden benoemd. De commissie is van een
dermate grote omvang dat de fractievoorzitters het niet nodig vinden om leden
die verhinderd zijn of om enige reden wegvallen uit de commissie te vervangen.
d. De griffier en de gemeentesecretaris geven ambtelijke ondersteuning, waarbij de
griffier optreedt als secretaris van de commissie. Mocht de griffier wegens
overmacht uitvallen dan is er een raadsadviseur benoemd als plaatsvervangend
secretaris.
e. De fractievoorzitters hebben de ambitie uitgesproken deze procedure vanuit
vertrouwen in elkaar in te gaan en bij besluitvorming te streven naar
unanimiteit. Dit vertrouwen spreekt ook uit het feit dat elk lid één stem heeft en
er geen sprake is van gewogen stemmen.
f. Het college van B&W en de Drechtraad worden in de gelegenheid gesteld één lid
als adviseur te laten deelnemen aan de beraadslagingen van de commissie.
g. Om te waarborgen dat voldoende inbreng van de leden van de
vertrouwenscommissie bestaat, wordt alleen vergaderd wanneer minimaal vijf
leden aanwezig zijn.
h. De fractievoorzitters hechten aan een goede communicatie omtrent de
procedure. Om een gestructureerde omgang met de pers en andere externen te
waarborgen, regelt de verordening dat alle contacten naar buiten via de
voorzitter lopen.
i. In de Gemeentewet is geregeld dat alle beraadslagingen van de
vertrouwenscommissie en de stukken die worden ontvangen en gemaakt, geheim
zijn. Omdat in een aantal situaties twijfel zou kunnen rijzen over de precieze
reikwijdte van de geheimhoudingsplicht, zijn hiervoor een aantal artikelen
opgenomen waarin dit expliciet vermeld staat.
j. De factievoorzitters zien de procedure met vertrouwen en enthousiasme
tegemoet en gaan er vanuit in de loop van het najaar twee geschikte en
benoembare kandidaten aan de raad en de commissaris te kunnen voorleggen.
De inhoud van de verordening is verder afgeleid van de landelijke modelverordening.
4. Wat mag het kosten?
De voorbereidingsgroep heeft de kosten in de profielschetsfase (in het bijzonder voor de
burgerparticipatie) beperkt weten te houden door voor een groot gedeelte gebruik te maken
van bestaande communicatiemiddelen van de raad. Dit maakt dat pas in deze fase van de
procedure expliciet om een budget wordt gevraagd. In dit budget zijn echter ook de kosten
opgenomen voor de profielschetsfase zoals logo, drukkosten, communicatiekosten en
vergaderkosten. Wij schatten daarmee in dat een budget van € 25.000,- voldoende is om
de totale kosten van de organisatie van het gehele proces en de voorbereiding en
noodzakelijke trainingen van de vertrouwenscommissie te dekken. Voorgesteld wordt deze
kosten als een incidentele overschrijding te boeken op de post raad en commissie en in het
jaarverslag te verantwoorden.
5. Inspraak en communicatie
De inspraak beperkt zich sinds het afschaffen van het raadplegend referendum tot de
profielschetsfase. In deze fase hebben de inwoners en maatschappelijke organisaties
ruimschoots (6,5 week) de kans gekregen om hun mening te geven over het profiel van de
nieuwe burgemeester van Dordrecht. Via een poll, het forum, een speciaal emailadres en
via ansichtkaarten konden ze aangeven welke eigenschappen zij belangrijk vinden in hun
nieuwe burgemeester. Hiervoor is uitgebreid aandacht gevraagd via persberichten,
krantenartikelen, interviews op RTV Dordrecht en RTV Rijnmond, de gemeentelijke website
en via een banner onder e-mails van de griffie. Half augustus 2009 is deze inspraaktermijn
gesloten en zijn de resultaten breed uitgedragen in diezelfde media.
Gedurende diezelfde 6,5 week hebben belangrijke stakeholders vanuit de portefeuille van
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de burgemeester, te weten het college van B&W, het Drechtstedenbestuur en de Politie
Zuid-Holland Zuid, hun input kunnen geven voor de profielschets.
De communicatie in de selectiefase beperkt zich tot het geven van informatie over de
procedure en de bijbehorende bevoegdheden en planning. Zodra de nieuwe burgemeester
bekend is, zal de communicatie weer worden geïntensiveerd. Deze communicatie zal zich
dan richten op de persoon van de nieuwe burgemeester, de planning en de festiviteiten
m.b.t. zijn of haar komst.
6. Vervolgtraject besluitvorming
Het vervolgtraject van besluitvorming richt zich op de aanbeveling van de
vertrouwenscommissie m.b.t. twee kandidaten die in aanmerking komen voor benoeming
als burgemeester van Dordrecht. Eind november, begin december zal de commissie
schriftelijk en vertrouwelijk verslag uitbrengen aan de raad die daar in een besloten
vergadering over dient te besluiten. Vervolgens wordt deze aanbeveling gezonden aan de
Minster van BZK en in afschrift aan de Commissaris van de Koningin. Uiteindelijk zal de
Koningin op de voordracht van de Minister van BZK een kandidaat benoemen. De huidige
planning is er op gericht voor 1 januari 2010 de benoeming rond te hebben. Er wordt naar
gestreefd in februari 2010 de nieuwe burgemeester in de raad te installeren.
7. Bij dit raadsvoorstel horen de volgende bijlagen:
a. Raadsbesluit instellen vertrouwenscommissie en vaststellen verordening op de
vertrouwenscommissie 2009
b.

Verordening op de vertrouwenscommissie benoeming burgemeester 2009

8. Fatale beslisdatum
Gelet op de Gemeentewet dient de vertrouwenscommissie te zijn ingesteld voordat met de
selectiefase kan worden begonnen. Deze staat gepland voor november 2009. Derhalve
dient uiterlijk op 1 november 2009 de vertrouwenscommissie te zijn ingesteld en de
verordening op de vertrouwenscommissie te zijn vastgesteld. Gelet op de benodigde
periode van voorbereiding en training dient echter z.s.m. tot het instellen van de
vertrouwenscommissie te worden overgegaan en heeft de agendacommissie besloten dit
raadsvoorstel te agenderen voor de raadsvergadering van 1 september 2009.
9. Voorstel
De raad wordt voorgesteld het volgende te besluiten
1. een vertrouwenscommissie als bedoeld in artikel VI, lid 1 van de procedureregels in te
stellen, bestaande uit de raadsleden:
a. de heer W. van der Kruijff (voorzitter)
b. mevrouw M.C. Ruisch (plv. voorzitter)
c. de heer A. Karapinar
d. de heer H.J. Tazelaar
e. de heer J.J.W. van Dongen
f. de heer H. Mostert
g. de heer P.H. Sleeking
h. de heer D. Pols
i. de heer C.A. van Verk
2. de bijgevoegde verordening, regelende de taak, samenstelling en werkwijze van de
vertrouwenscommissie, alsmede de geheimhouding vast te stellen.
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3. de commissaris van de Koningin in de provincie Zuid-Holland van de besluiten onder 1
en 2 in kennis te stellen door toezending daarvan.

Het presidium van de gemeenteraad van Dordrecht,
de griffier

de voorzitter,

M. van Hall

R.J.G Bandell

