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Geachte raadsleden,
De laatste jaren lopen in de provincie Noord‐Holland jaarlijks gemiddeld 10 tot
15 benoemingsprocedures voor burgemeesters. U als raadsleden vervult in deze
benoemingsprocedure een cruciale rol. U bepaalt namelijk uiteindelijk welke
kandidaat u aanbeveelt voor benoeming en de door de raad geselecteerde
kandidaat is in mijn ambtsperiode zonder uitzondering benoemd. Om het maken
van een goede keuze te bevorderen, adviseer ik vertrouwenscommissies zich
goed en professioneel voor te bereiden op het selectieproces. Bij alle
benoemingsprocedures nemen vertrouwenscommissies de voorbereiding van het
selectieproces gedegen ter hand en steeds meer wordt aan het eind van de
selectie door de vertrouwenscommissie het instrument van het assessment
gebruikt. Dit betekent dat op een zorgvuldige, professionele en objectieve
manier, met als basis een profielschets die vaak met inspraak en bijdragen van de
inwoners van de gemeente tot stand is gekomen, de burgemeester geselecteerd
wordt.
Na de benoeming gaat de burgemeester aan het werk in de gemeente en in de
meeste gevallen betaald de gedegen voorbereiding zich uit in een constructieve,
effectieve en efficiënte samenwerking tussen burgemeester, raad, college,
secretaris en griffier.
Wellicht is het gegeven dat alles goed en soepel verloopt de reden dat nog niet in
alle gemeenten structureel deze samenwerking onderwerp is van evaluatie. Dat
is jammer. Want hoe goed en soepel alles ook verloopt, de samenleving en de
werkomgeving is door allerlei factoren aan verandering onderhevig.
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Er zijn ontwikkelingen op tal van terreinen, personen komen en gaan, raden en
colleges veranderen van samenstelling, kortom redenen te over om bijvoorbeeld
jaarlijks structureel de samenwerking te evalueren. Binnen vrijwel elke zakelijke
werkomgeving worden werk en samenwerking periodiek geëvalueerd, dus
waarom zou de samenwerking tussen raad en burgemeester hierop een
uitzondering moeten zijn?
Het komt voor dat ik word geconfronteerd met kritische observaties en vragen
vanuit een gemeenteraad omtrent het functioneren van de burgemeester. Soms
gebeurt dit naar aanleiding van een bepaalde kwestie, en soms doordat ik de
raad heb geïnformeerd dat de herbenoeming van de burgemeester aan de orde is.
In gesprek met een delegatie van een raad blijkt meer dan eens dat de kritiek
over het functioneren van de burgemeester niet of onvoldoende onderwerp van
gesprek is geweest met de burgemeester. Meestal zijn er geen
gespreksverslagen en is er niet structureel over het functioneren gesproken. De
burgemeester heeft uit een oogpunt van zorgvuldig personeelsbeleid er recht op
jaarlijks van de raad te horen hoe over zijn/haar functioneren wordt gedacht, ook
als het goed gaat. De burgemeester wordt tekort gedaan door bijvoorbeeld pas na
zes jaar bij de herbenoemingsprocedure hierover het een en ander te horen.
Een dergelijk gesprek biedt tevens de gelegenheid wederzijdse verwachtingen uit
te spreken en (eventuele) ontwikkelpunten met de burgemeester af te spreken.
Dergelijke gesprekken zijn ook nuttig om over en weer van elkaars
waarnemingen en bevindingen te leren.
Zelf voer ik in elk geval structureel per ambtsperiode van een burgemeester na
een en na drie jaar een gesprek met burgemeesters en ik adviseer burgemeesters
over het nut van het structureel hebben van dergelijke gesprekken en deze vast te
laten leggen, ook als er ogenschijnlijk geen aanleiding toe is. Ook op u doe ik om
bovengenoemde redenen een beroep jaarlijks een evaluatiegesprek met de
burgemeester te houden.
Voor waarnemend burgemeesters die langer dan een half jaar werkzaam zijn in
een gemeente, valt het houden van een dergelijk gesprek eveneens te overwegen.
Ik hoop dat u aan mijn oproep gevolg zult geven om, voor zover u dat al niet
doet, jaarlijks het functioneren van burgemeester, college en raad met elkaar te
evalueren. Voor een evaluerend gesprek met de burgemeester bestaan qua vorm
en inhoud geen wettelijke voorschriften. Wel kan vanuit de optiek van een
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zorgvuldig personeelsbeleid voor burgemeesters een aantal uitgangspunten
worden geformuleerd voor de invulling van het gesprek.
De basis voor het gesprek is de profielschets die ten behoeve van benoeming van
de burgemeester is opgesteld. Het ligt voor de hand dat het gesprek met de
burgemeester gevoerd wordt met de fractievoorzitters. Het burgemeestersambt
kent een aantal aspecten die ook vaak in de profielschets terugkomen. Vanuit
deze aspecten kan het functioneren en de samenwerking belicht worden.
Ik denk hierbij in ieder geval aan:
1. de rol van de burgemeester als voorzitter van het college;
2. de rol van de burgemeester als voorzitter van de raad en zijn/haar rol in het
presidium;
3. de rol van de burgemeester in het proces van het dualisme;
4. de taak van de burgemeester als coördinator van beleid/kwaliteitsbewaker
(art.170Gemeentewet);
5. de wijze waarop door de burgemeester invulling wordt gegeven aan de eigen
portefeuille, met name de handhaving van de openbare orde en veiligheid;
6. de rol van de burgemeester in de contacten met de bevolking, organisaties en
bedrijven;
7. de ambassadeursrol van de burgemeester. Brengt deze de gemeente bij andere
overheden (regiogemeenten, provincie, rijk, europa) voldoende voor het
voetlicht?
8. de rol van de burgemeester in de contacten met ambtenaren, met name de
gemeentesecretaris, de griffier en het management;
9. integriteit / nevenfuncties
De fractievoorzitters kunnen aan de hand van deze gesprekspunten beoordelen
of de burgemeester voldoet aan de in de profielschets gevraagde bestuursstijl en
bestuursvaardigheden. Ook verslagen en afspraken van eerdere gesprekken
worden meegenomen in het evaluatiegesprek. Ook een(burger) jaarverslag van
de burgemeester is een document dat betrokken kan worden bij een jaarlijkse
evaluatie. Wellicht ten overvloede wijs ik u erop dat het gesprek een tweezijdig
karakter heeft en bedoeld is om over en weer ervaringen uit te wisselen en
daaruit zonodig lering te trekken. De burgemeester zal in het gesprek dus
eveneens de gelegenheid moeten krijgen om zijn of haar visie te geven op het
functioneren van het gemeentebestuur.
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Het verslag behoeft geen woordelijke weergave te zijn van het gesprek, maar
moet wel een duidelijk en feitelijk beeld geven van wat er besproken is, in welke
sfeer het gesprek heeft plaatsgevonden en door welke persoon wat is gezegd. In
de praktijk is nogal eens onduidelijk of een bepaalde mening de opvatting is van
één enkele persoon of van meerdere personen. Ook meningen en reacties van de
burgemeester en gemaakte afspraken over verbeterpunten dienen eenduidig in
het verslag te worden weergegeven. Het is raadzaam het gesprekverslag af te
sluiten met een samenvatting c.q. conclusie over het functioneren van de
burgemeester.
Om te bevorderen dat het verslag een feitelijke weergave is van het besprokene
is het raadzaam de verslaglegging te laten verzorgen door een persoon die niet
actief deelneemt aan het gesprek. In de meeste gevallen zal dit de griffier zijn.
Het verslag wordt ondertekend door de burgemeester en de plaatsvervangend
voorzitter van de raad, of indien gewenst door de burgemeester en alle
aanwezige fractievoorzitters.
Hetgeen tijdens het evaluatiegesprek is besproken en het verslag dat hiervan is
opgemaakt zijn strikt vertrouwelijk. Het is raadzaam bij aanvang van het gesprek
duidelijk te maken hoe met deze vertrouwelijkheid wordt omgegaan en wie van
het verslag mogen kennisnemen, zodat hierover later geen onduidelijkheid kan
ontstaan. Wellicht ten overvloede vermeld ik nog dat het raadzaam is duidelijk
op het verslag te vermelden dat het verslag vertrouwelijk is.
Met deze brief hoop ik u te hebben overtuigd van het nut en de noodzaak van
periodieke evaluerende gesprekken en u tevens voldoende handreiking te
hebben geboden over hoe het evaluatiegesprek naar mijn mening zou kunnen
worden ingevuld. Indien u naar aanleiding van deze brief vragen of
opmerkingen heeft, kunt u altijd met mijn kabinet contact opnemen.
Ik wens u alvast constructieve gesprekken toe.
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Hoogachtend,
De commissaris van de Koningin
In de provincie Noord‐Holland

H.C.J.L. Borghouts

Een afschrift van deze brief stuur ik aan de burgemeesters in de provincie.
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