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1. Voorstel 

De raad wordt gevraagd te besluiten: 

• Te benoemen als lid van de vertrouwenscommissie de raadsleden dhr. J. Velthuis, dhr. K.K.T. 

Hoving, mw. T. van der Veen, mw. J. Lesman-Veenstra, mw. A.P.A. van der Burg-Versteeg, 

dhr. N. Joostens, mw. M.J. Vulpes, dhr. R.A. Dewnarain, dhr. Y.P. Lutterop, mw. F.A. 

Kruzenga; 

• Te benoemen tot adviseur van de vertrouwenscommissie wethouder E. Drenth 

 

2. Inleiding 

Op 15 februari 2018 heeft de raad op grond van artikel 61 van de Gemeentewet een verordening op 

de vertrouwenscommissie vastgesteld en een vertrouwenscommissie ingesteld, dit in verband met 

de procedure van de benoeming van de nieuwe burgemeester. De vertrouwenscommissie heeft ook 

een rol bij een herbenoeming van de burgemeester. Deze commissie of een vertegenwoordiging van 

de commissie houdt verder jaarlijks een klankbordgesprek met de burgemeester over het 

functioneren. Nu we in maart 2022 verkiezingen hebben gehad, moeten er weer raadsleden in de 

vertrouwenscommissie worden benoemd.  

3. Publiekssamenvatting 

Er is een vertrouwenscommissie vanuit de raad die een taak heeft bij een benoeming van de 

burgemeester, een herbenoeming van de burgemeester en het jaarlijks voeren van een 

klankbordbesprek met de burgemeester. Als gevolg van de verkiezingen in maart 2022 moeten 

hierin nieuwe raadsleden worden benoemd, daarom wordt dit voorstel aan de raad voorgelegd.    

 

4. Bevoegdheid van de raad 

Op grond van artikel 61 van de Gemeentewet heeft de raad een belangrijke verantwoordelijkheid 
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bij de benoeming van de burgemeester. Op grond van ditzelfde artikel heeft de raad op 15 februari 

2018 een vertrouwenscommissie ingesteld en de verordening op de vertrouwenscommissie 

vastgesteld. De commissie bestaat uit raadsleden benoemd door de gemeenteraad. De raad krijgt 

daartoe een aanbeveling tot benoeming waarin de te benoemen leden bij naam zijn genoemd. 

5. Beoogd effect 

Het doel is om de vertrouwenscommissie weer op volle sterkte te krijgen door het benoemen van 

de voorgestelde raadsleden in deze commissie.  

 

6. Historische context 

n.v.t. 

7. Argumenten 

In de afgelopen raadsperiode bestond de vertrouwenscommissie uit fractievoorzitters, het voorstel 

is om hier ook nu voor te kiezen. Daarom ligt hierbij de aanbeveling voor om alle fractievoorzitters 

te benoemen in de vertrouwenscommissie.  De commissie kiest uit haar midden een voorzitter. Aan 

de commissie kan als adviseur een wethouder worden toegevoegd. Het voorstel is om dit te doen 

en wethouder E. Drenth te benoemen als adviseur. De griffier en de gemeentesecretaris zijn als 

secretaris, respectievelijk plaatsvervangend secretaris, belast met de ambtelijke ondersteuning van 

de commissie en – vanuit hun functie – als zodanig aan de commissie toegevoegd. Voor het volledig 

overzicht van de namen, zie bovenaan in het voorstel. 

 

8. Communicatie 

Dit besluit wordt op de gebruikelijke bekend gemaakt. 

 

9. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad) 

n.v.t. 

 

De plv. voorzitter en de griffier van de gemeenteraad van de gemeente Midden-Groningen, 

 

 

 

H.J. Flederus 

Plv. raadsvoorzitter 

F.M. Bouwman 

raadsgriffier 
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Bijlage: 

1 Bijlage 1: raadsbesluit. 

 

  

 

 


