
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5.5 

 

 Doetinchem, 22 april 2015 

 

 

Instelling raadscommissie functioneringsgesprek  

burgemeester 2015 

 

 

Voorstel: 

De raadscommissie functioneringsgesprek burgemeester 2015 instellen bestaande 

uit de volgende leden: dhr. L.T.M. Steintjes (voorzitter), dhr. S. Kroon 

(plaatsvervangend voorzitter), dhr. E.M.J. Boerwinkel, mevr. M. Sluiter, dhr. 

H.L.G. Moïze de Chateleux, dhr. J.E.L. de Rechteren van Hemert, mevr. S. Bali, 

dhr. R. Ooms en dhr. G.J. Averesch. 

 

De heer N.E. Joosten is per 5 februari 2014 burgemeester van Doetinchem. Onze verordening 

op de raadscommissie die functioneringsgesprekken met de burgemeester houdt1 (hierna: de 

verordening) schrijft voor dat een raadscommissie minimaal eens in de twee jaar een 

functioneringsgesprek met de burgemeester houdt. Nu, na ruim een jaar vervulling van het 

burgemeestersambt door de heer Joosten, zal het eerste functioneringsgesprek gehouden 

worden. Dit raadsvoorstel regelt de instelling van de raadscommissie die het functionerings-

gesprek met de burgemeester houdt. 

 

Wat is een functioneringsgesprek? 

Conform de verordening is een functioneringsgesprek met de burgemeester een gesprek over 

zowel het functioneren van de burgemeester als over het functioneren van de gemeenteraad. 

Tevens is een functioneringsgesprek een wederkerig gesprek tussen de raad en de 

burgemeester. Om het functioneringsgesprek vorm te geven, bepalen raad en burgemeester 

vooraf in overleg over welke onderwerpen zij willen praten. 

Het functioneringsgesprek is daarmee geen beoordelingsgesprek. In een beoordelingsgesprek 

zou de raad tegen de burgemeester zeggen wat hij vindt van zijn functioneren en de 

consequenties daarvan voor bijvoorbeeld zijn herbenoeming. Zo’n beoordelingsgesprek kent 

een eenzijdig karakter: het is de raad die de burgemeester zegt wat hij van zijn functioneren 

vindt. Een functioneringsgesprek daarentegen is altijd tweezijdig (wederkerig): ervaringen over 

het wederzijds functioneren worden gedeeld en besproken wordt welke aandachtspunten voor 

de toekomst hieruit voortvloeien. Die aandachtspunten kunnen de burgemeester betreffen, 

maar ook de gemeenteraad. 

Voor de raad is de basis van het gesprek de ervaringen van de raad (gevoed met ervaringen 

van anderen) met het functioneren van de burgemeester in relatie tot de profielschets 

burgemeester, de wettelijke taken van de burgemeester en de overige aan de burgemeester 

toebedeelde taken. 

 

Raadscommissie 

Conform de verordening is het niet de gehele raad, maar een raadscommissie die het 

functioneringsgesprek met de burgemeester voorbereidt en houdt. Deze raadscommissie 

bestaat uit maximaal zoveel leden als er raadsfracties zijn. De raad benoemt de leden. 

Bij afwezigheid kunnen deze leden niet vervangen worden. De voorzitter van de commissie 

benoemt de raad of, indien de raad dat niet heeft gedaan, de commissie zelf. De raadsgriffier is 

secretaris van de commissie, hij is echter geen lid. De commissie kent geen adviseurs. Conform 

de verordening houdt de raadscommissie op te bestaan op het moment dat het verslag van het 

functioneringsgesprek door de commissie is vastgesteld. 

                                                
1 Volledige titel van de verordening is: Verordening op de vertrouwenscommissie die de aanbeveling tot 

benoeming van de burgemeester voorbereidt, op de raadscommissie die functioneringsgesprekken met 

de burgemeester houdt en op de raadscommissie die de aanbeveling tot herbenoeming van de 

burgemeester voorbereidt. 
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Voorstel is om de raadscommissie in te stellen en te laten bestaan uit alle fractievoorzitters of 

diens plaatsvervanger uit de raad en de heer Rens Steintjes (fractievoorzitter grootste 

coalitiepartij) te benoemen tot voorzitter en de heer Steven Kroon (fractievoorzitter grootste 

oppositiepartij) tot plaatsvervangend voorzitter van de raadscommissie. 

 

Geheimhouding 

Conform de verordening zijn de vergaderingen van de raadscommissie besloten en zijn alle 

stukken van de commissie geheim. De geheimhoudingsplicht blijft na ontbinding van de 

commissie van kracht. 

 

Verslag functioneringsgesprek 

De raadscommissie maakt een verslag op van het functioneringsgesprek. Dit verslag is niet 

openbaar. Voor raadsleden ligt het verslag onder geheimhouding ter inzage bij de raadsgriffier. 

Een afschrift van het verslag stuurt de raadscommissie aan de burgemeester en aan de 

commissaris van de Koning. 

 

 

De griffier,    De voorzitter, 

 

drs. B.P.M. Janssens    bc. N.E. Joosten 

 



De raad van de gemeente Doetinchem; 

 

gezien het raadsvoorstel over instelling raadscommissie functioneringsgesprek burgemeester 

2015; 

 

gelet op de artikelen 61 en 61a t/m 61d van de Gemeentewet; 

 

b e s l u i t : 

 

de raadscommissie functioneringsgesprek burgemeester 2015 in te stellen, bestaande uit de 

volgende leden: dhr. L.T.M. Steintjes (voorzitter), dhr. S. Kroon (plaatsvervangend voorzitter), 

dhr. E.M.J. Boerwinkel, mevr. M. Sluiter, dhr. H.L.G. Moïze de Chateleux, dhr. J.E.L. de 

Rechteren van Hemert, mevr. S. Bali, dhr. R. Ooms en dhr. G.J. Averesch. 

 

 

Aldus besloten in zijn vergadering van 30 april 2015, 

 

 

 

 

 

 , griffier 

 

 

 

 

 

 

 , voorzitter 

 

 

 

 

 

 


