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Afdeling:   Griffie  Leiderdorp, 9-06-2011 

Onderwerp: Verordening op de 

vertrouwenscommissie in 

verband met de vervulling van 

de vacature van burgemeester 

in de gemeente Leiderdorp 2011

 Aan de raad.  

 

 

Beslispunten 
I. In te stellen een vertrouwenscommissie voor de voorbereiding van de aanbeveling inzake de 

vervulling van de vacature burgemeester; 
 
II. Vast te stellen de verordening op de vertrouwenscommissie voor de vervulling van de 

vacatureburgemeester in de gemeente Leiderdorp. 
 

 

 

1 Inleiding 
Bij Koninklijk Besluit van 21 maart 2011 is met ingang van 1 december 2011 aan de heer 

M. Zonnevylle eervol ontslag verleend als burgemeester van de gemeente Leiderdorp. Om 

te voorzien in de vervulling van de vacature van burgemeester dient de gemeenteraad de 

verordening vertrouwenscommissie in verband met de vervulling van de vacature van 

burgemeester in de gemeente Leiderdorp 2011 vast te stellen. 

 

Voorgeschiedenis 
Door de fractievoorzitters zijn een aantal voorbereidingen gedaan die hebben geleid tot dit 

voorstel aangaande de werkwijze en samenstelling van de vertrouwenscommissie. De 

werkwijze en samenstelling zijn gebaseerd op de voorschriften uit de gemeentewet en de 

modelverordening. In de oplegnotitie bij het conceptbesluit is opgenomen waar is 

afgeweken van de modelverordening. 

  

2 Beoogd effect 
Vastleggen van procedures en afspraken zodat de benoemingsprocedure correct verloopt. 
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3 Kosten, baten en dekking 
Een eerste schatting van de kosten van de procedure ligt rond 15.000,- euro, te dekken uit 

het raadsbudget. Als het proces verder is gevorderd volgt een nadere specificatie. 

 

 

 

De fractievoorzitters van VVD, BBL, D66, CDA, GroenLinks en PvdA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlagen:  
- Conceptbesluit Verordening op de vertrouwenscommissie in verband met de vervulling van de vacature  
   van burgemeester in de gemeente Leiderdorp 2011 
- Oplegnotitie verordening vertrouwenscommissie 
- Modelverordening vertrouwenscommissie 
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