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resp. griffier gemeente Sittard-Geleen, griffier gemeente Roerdalen, griffier gemeente Roermond
en griffier gemeente Weert

W

anneer in een gemeente de
burgemeester zijn functie
neerlegt (al dan niet vooraf
aangekondigd) moet er in een vrij
kort tijdsbestek veel geregeld
worden. Te denken valt hierbij aan
het opstellen van de profielschets, het
instellen van een vertrouwenscommissie, overleg met de
Commissaris van de Koningin,
eventueel het laten plaatsvinden van
een referendum en het opstellen van
de aanbeveling.
De regie ligt bij de Commissaris
van de Koningin; de raad is verantwoordelijk voor het gemeentelijke
deel van het proces. De raad heeft tot
taak te komen tot een aanbeveling
inzake de benoeming van een
burgemeester, maar steunt voor wat
betreft de hierbij in acht te nemen
procedures voor een groot deel op de
griffier.
De kans dat deze relatief nieuwe
functionaris ervaring heeft met een
dergelijke procedure is klein.
Daarbij moet worden bedacht, dat
de wettelijke procedure weliswaar
redelijk helder zijn regeling vindt in
de Gemeentewet, maar dat de griffier
daarnaast, vaak onder tijdsdruk, voor
allerlei praktische vragen komt te
staan.
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D

e griffiers uit de regio Noorden Midden-Limburg hebben
het initiatief genomen om te komen
tot een handreiking voor de benoemingsprocedure voor burgemeesters.
Een viertal Limburgse griffiers heeft
vervolgens de handreiking opgesteld
in overleg met het kabinet van de
Gouverneur van de provincie
Limburg. Van deze griffiers hadden
er drie zelf reeds als griffier de burgemeestersbenoemingsprocedure
doorlopen.
Deze ‘Handreiking benoemingsprocedure burgemeester’ bevat een
beschrijving van de te doorlopen
fasen van de procedure om te komen
tot invulling van de burgemeestersvacature. Als fasen worden
onderscheiden: voorbereidingsproces,
selectieproces en benoemingsproces.
Onderwerpen die aan bod komen
zijn het opstellen en de procedure
van de profielschets, de voor- en
nadelen van een burgemeestersreferendum, het functioneren van de
vertrouwenscommissie, de
bespreking in de raad van de
bevindingen na de selectiegesprekken
en de gang van zaken rondom
respectievelijk aanbeveling,
voordracht, benoeming, beëdiging en

installatie. In de handreiking wordt
tevens stilgestaan bij de
herbenoemingsprocedure en de
waarneming van het burgemeestersambt.
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ij het lezen van de handreiking
moet worden bedacht dat de
toepassing van de landelijke regels
hierin wordt beschreven aan de hand
van de in Limburg toepasselijke
praktijk. In andere provincies wordt
wellicht anders gehandeld op
onderdelen waar sprake is van
beleidsvrijheid. Met deze handreiking is beoogd een praktisch
naslagwerk voor griffiers te creëren.
De handreiking heeft zeker niet de
pretentie volledig te zijn.

D

e handreiking bevat als bijlagen alle relevante wetteksten,
circulaires, brochures en rapporten
alsmede een aantal voorbeelddocumenten. De handreiking is
inclusief alle bijlagen te vinden op de
volgende websites: www.limburg.nl
en www.griffiers.nl. Als u vragen
heeft, kunt u contact opnemen met
de griffiers die de handreiking
hebben geschreven.
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