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 2011 VOORSTELLEN    

Afdeling:   Griffie  Leiderdorp, 14-09-2011 

Onderwerp:  vaststellen aangepaste 

Verordening op de 

vertrouwenscommissie 

 Aan de raad.  

 

 

 

Beslispunten 

1. Vaststellen aangepaste Verordening op de vertrouwenscommissie 
 

 

 

1 Inleiding 

1. In het kort 

Op 29 juni 2011 heeft de raad de Verordening op de vertrouwenscommissie in 

verband met de vervulling van vacature van burgemeester in Leiderdorp 2011 

vastgesteld. Om de inbreng vanuit de ambtelijke organisatie te waarborgen heeft de 

vertrouwenscommissie op 19 augustus 2011 de rol van de gemeentesecretaris in 

het selectieproces als volgt vastgelegd: 

 Voorafgaande aan elk selectiegesprek in de tweede ronde wordt een 

kennismakingsgesprek van maximaal een half uur ingelast tussen de kandidaat en de 

gemeentesecretaris.  

 De verantwoordelijkheid van de commissie wordt vorm gegeven door een 

commissielid aan dat gesprek toe te voegen, die geen inhoudelijke rol vervult. De 

vice-voorzitter van de commissie zal dit doen en dan ook daarbij de rol van technisch 

voorzitter op zich nemen. 

 De griffier zal aan de gesprekken deelnemen. Niet in haar functie van secretaris van 

de commissie, maar als griffier, waardoor de potentiële driehoek voor de korte termijn 

bijeen zit.  

 Terugkoppeling vanuit die gesprekken vindt plaats ten overstaan van de commissie 

als geheel, voorafgaand aan de finale beraadslagingen. Die terugkoppeling wordt 

verzorgd door de gemeentesecretaris, aan de hand van een tevoren door de 

commissie opgesteld format, waardoor alle kandidaten systematisch en tenminste in 

het licht van dezelfde criteria, worden besproken. 
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De rol die de gemeentesecretaris krijgt vereist dat hij gebonden wordt aan 

vertrouwelijkheid. Daarom is een aanpassing van de Verordening nodig. Voorstel is in 

artikel 4 – Ambtelijke ondersteuning – lid 2 de zin ‘De commissie wijst uit haar midden 

een plaatsvervangend secretaris aan’ te vervangen door ‘de gemeentesecretaris is 

plaatsvervangend secretaris van de commissie’.  

 

2 Beoogd effect 

Formeel regelen van de vertrouwelijkheid van de gemeentesecretaris in het selectieproces 

van een nieuwe burgemeester. 

 

3 Argumenten 

Het is vereist de vertrouwelijkheid van alle deelnemers in het selectieproces in de Verordening te 

regelen, om in geval van lekken van informatie juridische vervolging mogelijk te maken. Het biedt 

zowel de vertrouwenscommissie als de gemeentesecretaris duidelijkheid. 

 

4 Communicatie en participatie 

De aangepaste Verordening publiceren we in het Raadsinformatiesysteem.  
 

 

5 Evaluatie 

Na afloop van het selectieproces zal de Vertrouwenscommissie het hele proces evalueren 

en dit punt daarin meenemen. 

 

 

 

De fractievoorzitters uit de gemeenteraad van Leiderdorp 


