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Bloemendaal
ing functioneringsgesprekken burgemeester

Van: Hart voor Bloemendaal,...
Aan: de voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal
Onderwerp: Initiatiefvoorstel verordening functioneringsgesprekken burgemeester

Bloemendaal

De raad van Bloemendaal in openbare vergadering bijeen op 29 september 2022

Constaterende dat in de verordening onder meer staat dat:

» er een commissie wordt ingesteld die tot taak heeft functioneringsgesprekken te houden 
met de burgemeester (artikel 1);

« deze commissie bestaat uit de fractievoorzitters (artikel 2);
» de commissie kiest uit haar midden een gespreksdelegatie van vier personen (artikel 2 

lid 4);
» de commissie eens per jaar een functioneringsgesprek houdt met de burgemeester 

(artikel 6 lid 1);
* sinds 2019 de functioneringsgesprekken met de burgemeester uitsluitend zijn gehouden 

tussen de gespreksdelegatie en de burgemeester en niet met de commissie.

Overwegende dat:

« in maart 2022 verkiezingen hebben plaatsgevonden;
« als gevolg van de verkiezingen sprake is van een nieuwe samenstelling van de 

gemeenteraad;
« de gespreksdelegatie niet meer bestaat uit dezelfde vier personen die de

functioneringsgesprekken de afgelopen járen hebben gehouden met de burgemeester 
aangezien drie van de vier personen geen deel meer uitmaakt van de gemeenteraad;

» de ambtstermijn van de burgemeester van Bloemendaal in 2023 afloopt;
* de burgemeester te kennen heeft gegeven nog een periode te willen blijven in 

Bloemendaal;
* het functioneringsgesprek dat in 2022 plaatsvindt het laatste is voor het einde van de 

huidige ambtstermijn;
» alle fractievoorzitters het functioneringsgesprek moeten kunnen voeren met de 

burgemeester voor de afloop en (eventuele) verlenging van zijn termijn.
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Bloemendaal

Besluit de verordening functioneringsgesprekken burgemeester Bloemendaal aan te passen 
als volgt:

Artikel 2 lid 4 komt te vervallen.

Artikel 5, lid 1 en lid 3: hierin komen de woorden 'of gespreksdelegatie' te vervallen.

M Roos, Hart voor Bloemendaal
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