De (vice)voorzitter van de gemeenteraad
Nederlandse Vereniging voor Raadsleden
Job van Meijeren

Inhoud van de training
Opening, voorstellen, doel van de training (5 minuten)
Inventarisatie kennis & leerdoelen (10 min)
Verdieping van de volgende thema’s (45 min)
• De voorzitter van de gemeenteraad
• Benoeming van een burgemeester
• Het klankbordgesprek met de burgemeester
• De vicevoorzitter van de gemeenteraad
Gelegenheid voor het stellen van vragen & respons (15 minuten)

job@necker.nl

Inventarisatie kennis & leerdoelen

menti.com
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verantwoording

vragen, verzoeken

Ambtelijk apparaat: uitvoering
Ambtelijk apparaat: advisering

Gemeenteraad: politiek
Gemeenteraad: besluitvorming
griffier

beleidsregels
bestuursopdrachten

gemeentesecretaris

burgemeester

bindende besluiten

collegevoorstellen

beleidsadvies
B&W

Verdieping I: De voorzitter van de gemeenteraad (1)
De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad

Gemeentewet art. 9
De burgemeester is voorzitter van de raad.

A.

Technisch voorzitten: de vergadering verloopt ordentelijk.
• De burgemeester kan tijdens de vergadering aan de beraadslagingen deelnemen.
• De burgemeester heeft geen stemrecht.
• Hij gaat over de orde (art. 26)
• Hij besluit over vergaderen achter gesloten deuren (art. 23)
• Hij besluit over hoofdelijke stemming (art. 32, lid 1)

B.

Het zijn van voorzitter van het orgaan gemeenteraad.

Instrumenten voor het vervullen van de voorzitterstaak
• Het Reglement van Orde
• De gedragscode voor de leden van de gemeenteraad en de leden van BenW
• De geldende mores en bestuurscultuur
• De griffier

Verdieping I: De voorzitter van de gemeenteraad (2)
Aandachtspunten voor de raadsvoorzitter
•

Tijd en aandacht voor de rol van raadsvoorzitter (16%)

•

De dubbelrol tussen collegevoorzitter en raadsvoorzitter

•

Stijl van het voorzitterschap van de burgemeester

•

Aandacht voor de individuele raadsleden

Zeven rollen van een burgemeester
1. Voorzitter van de gemeenteraad
2. Voorzitter van het college
3. Burgervader m/v
4. Procesbewaker
5. Ambassadeur van de gemeente
6. Hoeder openbare orde
7. Bestuurder-in-algemene-dienst

Majesteitelijk en magistratelijk
De Nederlandse burgemeester en de staat
van het ambt (2014)

Te veel van het goede: de staat van het
burgemeestersambt (2020)

Verdieping II: Benoeming van een burgemeester (1)
Jullie burgemeester vertrekt. Wat gaat de gemeenteraad doen?
1.
2.
3.
4.

Helderheid verkrijgen over de te volgen processtappen
Instellen van een vertrouwenscommissie en vaststellen van de verordening
Opstellen van de profielschets
Vaststellen van de profielschets door de gemeenteraad

INTERMEZZO - Competenties van de burgemeester
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Verdieping II: Benoeming van een burgemeester (1)
Jullie burgemeester vertrekt. Wat gaat de gemeenteraad doen?
1. Helderheid verkrijgen over de te volgen processtappen
2. Instellen van een vertrouwenscommissie en vaststellen van de verordening
3. Opstellen van de profielschets
4. Vaststellen van de profielschets door de gemeenteraad
5. Openstellen vacature en reacties door sollicitanten
6. Selectie van kandidaten
7. Beoordeling kandidaten door de vertrouwenscommissie
8. Verslag van Bevindingen van de vertrouwenscommissie
9. Besloten en open raadsvergadering over de aanbeveling
10.Voordracht door minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
11.Benoeming bij Koninklijk Besluit
12.Beëdiging burgemeester in de gemeente

Verdieping II: Benoeming van een burgemeester (2)
Aanknopingspunten voor een raad in positie tijdens het
benoemingsproces.
•
•
•
•

De samenstelling van de vertrouwenscommissie en de
onderlinge team- en visievorming.
Een profielschets die past bij de gemeente.
Een selectieproces op zoek naar de ideale kandidaat.
Het gesprek in de gemeenteraad.

Maar het gaat niet alleen om de benoeming van een
nieuwe burgemeester!

Verdieping III: Het klankbordgesprek met de burgemeester (1)
Hoe staat het met uw burgemeester?
Tip
Informeer bij de griffier of het laatste verslag
van het klankbordgesprek mag worden
ingezien.

Het doel van klankbordgesprekken
• Verwachtingen, ambities en uitdagingen.
• Signalen over elkaars functioneren
• Tweerichtingsverkeer

[100dagen
gesprek]
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jaar 4

Verdieping III: Het klankbordgesprek met de burgemeester (1)
Randvoorwaarden
• Een compleet beeld van het functioneren van de burgemeester.
• Informatie met duiding.
• Tweezijdig gesprek waarbij de gemeenteraad regie en initiatief neemt.
• Gericht op waardering.
• Transparante werkwijze, duidelijk en vertrouwelijk.
• Niet alleen feedback via deze gesprekken.
Elementen
• Samenstelling van de vertrouwenscommissie.
• Profielschets als uitgangspunt.
• Informatie verzamelen.
• Voorbereiding van een gesprek.
• Het gesprek.
• Verslaglegging.

Verdieping IV: De vicevoorzitter van de gemeenteraad (1)
Gemeentewet art. 77, lid 1b.
Bij verhindering of ontstentenis van de burgemeester wordt (…) het voorzitterschap van de raad (…)
waargenomen door het langstzittende lid van de raad. Indien meer leden van de raad even lang zitting
tekst
hebben, vindt de waarneming plaats door het oudste lid in jaren van hen. De raad kan een ander lid van de
raad met de waarneming belasten.

Rol van de vicevoorzitter
• Let op: wie kies je tot vicevoorzitter?
• De vicevoorzitter zou een rol kunnen spelen als ‘hoeder van de gemeenteraad’, zo was de gedachte
vanuit de dualisering (2004).
• Deze functie is beperkt tot stand gebracht (Ostaaijen, 2016).
Er zijn aanknopingspunten om de rol van de vicevoorzitter verder tot ontwikkeling te brengen.

Verdieping IV: De vicevoorzitter van de gemeenteraad (2)
Aanknopingspunten voor het gesprek hierover in jouw gemeenteraad.
1. De veranderende rol van de gemeenteraad.
2. De veranderende samenstelling van gemeenteraden.
3. De veranderende rol van de burgemeester.
50% van de gemeenten kiezen niet voor het langst zittende raadslid
Taken en verantwoordelijkheden
• Het waarnemend raadsvoorzitterschap
• Technisch voorzitterschap
• Verhouding tot agendacommissie, presidium, seniorenconvent etc.
• Sparringpartner van de burgemeester
Positie en invloed?

Hoeder van de raad of functie zonder inhoud?
Karsten & Van Zuydam (2019)

Vragen & reflectie

Meer informatie
•

Nederlandse Vereniging voor Raadsleden
wat voor burgemeester wil je als raad?

•

Handreiking burgemeesters (BZK)

•

Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters

•

Burgemeester ben je, en je kunt het ook worden

Dank!

Contact:
job@necker.nl

