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Samenvatting 
De vertrouwenscommissie heeft in 2017 met burgemeester Langenacker afgesproken dat er 
een jaar na haar aanstelling (19 december 2017) een evaluatiegesprek/voortgangsgesprek zou 
plaatsvinden.  
Functioneringsgesprekken worden bij voorkeur eens per jaar gehouden, maar tenminste 
driemaal per ambtsperiode, gekoppeld aan de klankbordgesprekken met de CdK, dus na één, 
drie en vijf jaar.  
Met het voorliggende voorstel stelt de raad de Verordening vast regelende de procedure rond 
de functioneringsgesprekken en geeft hij een commissie uit de raad, bestaande uit de 
raadsleden Paulette Koek (plv voorzitter raad), Jan Alberts en Sybrig van Keep opdracht om, 
ondersteund door de griffier deze gesprekken voor te bereiden en te voeren.  

 
Wat is de voorgeschiedenis? 
 
In de raadsvergadering van 19 december 2017 heeft de gemeenteraad mevrouw Joyce 
Langenacker aangesteld als burgemeester van Ouder-Amstel. De vertrouwenscommissie uit de 
raad heeft met burgemeester Langenacker afgesproken dat er een jaar na aanstelling een 
klankbordgesprek zou plaatsvinden om de eerste ervaringen met elkaar te evalueren en die 
ervaringen te vergelijken met de respectievelijke verwachtingen. 
 
Met de gemeenteraadsverkiezingen is de toenmalige vertrouwenscommissie opgeheven en dient 
de raad (opnieuw) een vertegenwoordiging uit zijn midden te kiezen die het gesprek voert. 
Tevens dient de raad een procedure rond het voeren van de functioneringsgesprekken met de 
burgemeester vast te stellen.  
 
In de voorliggende verordening regelt de gemeenteraad de procedure rond de 
functioneringsgesprekken.  
 
In het fractievoorzittersoverleg van 7 februari 2019 hebben de fractievoorzitters ingestemd met 
de concept-Verordening functioneringsgesprekken en met de voorgestelde commissie uit de raad 
die de gesprekken zal gaan voeren.  
 
Na vaststelling van de Verordening volgt het eerste functioneringsgesprek tussen raad en 
burgemeester Langenacker waarbij wordt teruggeblikt op de uitvoering van de eerder gemaakte 
afspraken en vooruit wordt gekeken naar het tweede jaar.    
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Wat gaan we doen? 
 
De volgende uitgangspunten worden gehanteerd voor de functioneringsgesprekken: 
-  het gesprek is ‘tweezijdig’: beide partijen moeten ongeveer evenveel aan het woord kunnen 

komen;  
-  het gesprek wordt gevoerd op basis van gelijkwaardigheid;  
-  het gesprek is vooral gericht op de toekomst: verwachtingen worden op elkaar afgestemd;  
-  het gesprek is vertrouwelijk. 
 
Doel van het functioneringsgesprek is het verbeteren van de samenwerking tussen burgemeester 
en raad. Die samenwerking vergt ook onderhoud. Dat komt de kwaliteit van het bestuur in de 
gemeente ten goede. De burgemeester kan het functioneringsgesprek beschouwen als een 
middel ter ondersteuning van haar positie, dat haar kan helpen om optimaal te functioneren door 
feedback te krijgen. De raad kan het functioneringsgesprek gebruiken om zijn wensen voor de 
toekomst kenbaar te maken en om eerder gemaakte afspraken te evalueren. Ook het 
functioneren van de raad wordt besproken, want in een functioneringsgesprek komen beide 
partijen aan bod  
 
Van belang is dat de profielschets (vastgesteld in de profielschetsvergadering van de 
gemeenteraad d.d. 9 mei 2017) als uitgangspunt voor het gesprek wordt gehanteerd. Daarbij is 
tevens van belang dat een burgemeester mede is benoemd op grond van bepaalde persoonlijke 
kenmerken; in de loop van de ambtsperiode kunnen niet ineens heel andere kenmerken gevraagd 
worden. 
 
De voorzitter van de commissie die het functioneringsgesprek voert, nodigt de commissieleden en 
de burgemeester ruim van tevoren uit tot het aandragen van agendapunten. Vervolgens zorgt hij 
dat de griffier in overleg met de commissie en de burgemeester de praktische voorbereiding ter 
hand neemt, zoals het vaststellen van de datum, het opstellen van de agenda, het versturen van 
de uitnodiging en de verslaglegging.  
Er wordt gewerkt met zogenoemde 360 graden feedback. Hiervoor zal/kan de 
vertrouwenscommissie de burgemeester en de fractievoorzitters maar ook anderen zoals een 
collegelid, de secretaris, de griffier of ambtenaren en inwoners over haar functioneren laten 
bevragen. Zij hebben goed zicht op het functioneren van de burgemeester en kunnen de raad 
daardoor wijzen op zaken die anders onderbelicht zouden blijven. 
 
Zoals eerder aangegeven dient de profielschets als basis voor het gesprek.  
De manier waarop de burgemeester zijn rollen vervult, kan geplaatst worden tegen de 
achtergrond van de profielschets. Er wordt teruggegrepen op het selectieproces en dus op de 
bestuurscompetenties die van de toenmalige kandidaat-burgemeester werden gevraagd. Zo kan 
de raad nagaan of de burgemeester inderdaad voldoet aan de vereiste basiscondities en de 
aangegeven competenties. ‘Verwachtingspatroon’ is daarbij het sleutelwoord. Met andere 
woorden: wat verwachtte de raad van de burgemeester en zijn die verwachtingen uitgekomen? 
Het functioneren van de burgemeester kan besproken worden aan de hand van de volgende 
ijkpunten:  
-  haar rollen en taken als voorzitter van de raad, voorzitter van het College, verantwoordelijk 

voor het handhaven van de openbare orde en veiligheid, vertegenwoordiger van de 
gemeente, verantwoordelijke voor externe contacten, burgermoeder; 

-  de profielschets;  
-  actuele ontwikkelingen.  



 
 

Pagina 3 van 3 

De raad concentreert zich op het functioneren van de burgemeester in relatie tot de raad zelf. Het 
functioneren van de gemeenteraad kan besproken worden aan de hand van de volgende 
ijkpunten:  
-  zijn rollen en taken vanuit de volksvertegenwoordigende rol: controlerende rol, 

kaderstellende rol, vaststellen eigen werkwijze;  
-   actuele ontwikkelingen.  
De burgemeester beoordeelt niet de werkwijze van de raad in brede zin, maar kan aangeven op 
welke manier die werkwijze raakt aan haar eigen functioneren. 
De griffier maakt het verslag. Het verslag van het gesprek is vertrouwelijk en wordt na 
ondertekening gesloten in het archief gedeponeerd. 
De raad stuurt het verslag van een functioneringsgesprek na ondertekening naar de CdK. Die kan 
het gebruiken voor zijn periodieke klankbordgesprekken met de burgemeesters. 
 
Wat hebben we hiervoor nodig? 
De raad benoemt een commissie bestaande uit 3 fractievoorzitters: 
Paulette Koek, fractievoorzitter OAA (plaatsvervangend voorzitter van de raad) 
Jan Alberts, fractievoorzitter PvdA (voorzitter werkgeverscommissie griffier)  
Sybrig van Keep, fractievoorzitter D66  
Deze commissie bereidt de functioneringsgesprekken met de burgemeester voor en voert deze 
gesprekken.  
 
Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we? 
De verslagen van de functioneringsgesprekken zijn vertrouwelijk en worden vertrouwelijk ter 
kennis gebracht van de CdK.  

 
 
de raadsgriffier,      de voorzitter, 

  

J.L. Vissers J. Langenacker 
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De raad van de gemeente Ouder-Amstel, 
 
Gelezen het voorstel ‘Verordening functioneringsgesprekken burgemeester en raad” dd. 7 
februari 2019, nummer 2019/8, 
 
 
BESLUIT: 
 

- Vast te stellen de volgende Verordening voor functioneringsgesprekken met de 
burgemeester.  

- In de commissie functioneringsgesprekken te benoemen: mevrouw P.D.A.M. (Paulette) 
Koek, mevrouw S.E.M. (Sybrig) van Keep en de heer J. (Jan) Alberts.  

 

Verordening functioneringsgesprekken burgemeester en raad  

 

De raad van de gemeente Ouder-Amstel: 

 

Overwegende,  

dat de burgemeester - in het kader van een zorgvuldig personeelsbeleid - er recht op heeft 

minimaal drie keer tijdens haar ambtsperiode van de raad te horen hoe over haar functioneren 

wordt gedacht;  

gelet op de artikelen 147 jo. 149 van de Gemeentewet;  

 

Besluit:  

Vast te stellen de Verordening Functioneringsgesprekken burgemeester en raad 2019 

 

Begripsomschrijvingen  

Artikel 1  

In deze verordening wordt verstaan onder:  

a. gesprekken: functioneringsgesprekken van de raad met de burgemeester;  

b. commissie: de commissie die is samengesteld uit leden van de raad die het 

functioneringsgesprek voeren;  

c. adviseurs: wethouder(s) of gemeentesecretaris die de commissie van informatie voorzien; 

d. commissaris: commissaris van de Koningin in de provincie  
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Algemene bepalingen  

Artikel 2  

Lid 1 De raad voert gesprekken met de burgemeester en stelt daarvoor een commissie samen.  

Lid 2 De commissie voert tenminste drie en maximaal zes gesprekken per ambtsperiode.  

Lid 3 Het verslag van het laatste gesprek in een ambtsperiode weegt mee bij het oordeel over 

een eventuele herbenoeming van de burgemeester.  

Procedure en tijdschema  

Artikel 3  

Lid 1 De griffier agendeert en organiseert de functioneringsgesprekken, zulks in overleg met de 

burgemeester en voorzitter van de commissie.  

Lid 2 Drie van de gesprekken worden gevoerd in ieder geval vier weken voorafgaand aan de 

gesprekken die de commissaris van de Koningin met de burgemeester heeft.  

Lid 3 De griffier onderhoudt de contacten met het Kabinet van de commissaris van de Koningin 

in de provincie  

Samenstelling commissie  

Artikel 4  

Lid 1 De raad kiest een commissie uit haar midden tenminste acht weken voor het gesprek, als 

bedoeld in artikel 3, lid 2.  

Lid 2 De commissie wordt samengesteld uit 3 á 5 leden van de raad, plaatsvervangende leden 

worden niet benoemd.  

Lid 3  Bij ziekte of langdurige afwezigheid van een commissielid kiest de raad een vervanger.  

Lid 4 De commissie laat zich bijstaan door de griffier.  

Lid 5  De commissie kan zich laten informeren door wethouder(s), gemeentesecretaris en 

ambtenaren.  

 

Voorzitterschap van de commissie  

Artikel 5  

Lid 1 De commissie wijst uit haar midden een van de leden aan als voorzitter.  

Lid 2 De voorzitter leidt het gesprek.  

Lid 3 De voorzitter treedt, voor zover nodig, op als contactpersoon en als woordvoerder naar 

buiten.  

Lid 4 De commissie kan zich laten bijstaan door een externe gespreksleider.  
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Geheimhouding  

Artikel 6  

Lid 1 De commissie legt in elke vergadering, met toepassing van artikel 86 van de 

Gemeentewet, geheimhouding op over de inhoud van de verslagen en het behandelde 

tijdens de gesprekken.  

Lid 2 De voorzitter ziet erop toe dat aan het gestelde in het vorige lid wordt voldaan.  

Lid 3 Betrokkenen voorkomen dat op enigerlei wijze de vertrouwelijkheid en geheimhouding in 

gevaar komt. In de voorbereiding kunnen betrokkenen daarom alleen gebruik maken van 

eigen kennis en ervaring, van openbare bronnen en van voor dit doel vertrouwelijk 

verkregen informatie van wethouders en secretaris. Het op andere wijze inwinnen van 

inlichtingen of informatie of overleg met derden is uitgesloten.  

Lid 4 De commissie en haar leden verstrekken geen inzage in de verslagen noch informatie 

daarover en over het behandelde tijdens de gesprekken aan raadsleden die geen lid zijn 

van de commissie, noch aan anderen, behoudens het bepaalde in artikel 7, lid 1 en artikel 

9, lid 4.  

Lid 5 De commissie, noch de raad zal de geheimhouding waartoe het eerste lid verplicht, 

opheffen.  

Lid 6 De commissie treft een voorziening met betrekking tot de wijze waarop de 

geheimhouding blijft gewaarborgd bij het beheer van documenten, voeren van de 

correspondentie en bij de bepaling van plaats en tijdstip van de gesprekken.  

Lid 7 De geheimhoudingsplicht blijft na ontbinding van de commissie van kracht.  

Lid 8 Het in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op de griffier, de adviseurs 

en een mogelijke externe gespreksleider.  

 

Voorbereiding gesprek  

Artikel 7  

Lid 1 Leden commissie en burgemeester krijgen de gelegenheid om, voor zover van toepassing, 

het voorgaand verslag in te zien.  

Lid 2 Leden commissie en burgemeester krijgen de gelegenheid om bespreekpunten aan te 

leveren.   

Lid 3 Uiterlijk twee weken voor het gesprek ontvangen de leden van de commissie en de 

burgemeester namens de voorzitter een schriftelijke uitnodiging; die bevat in ieder geval 

plaats, tijdstip, agenda en bespreekpunten.  

Lid 4 Betrokkenen die niet in staat zijn het gesprek bij te wonen delen dit tijdig mee.  

Lid 5 Bij verhindering van meer dan één lid van de commissie zorgt de griffier voor een nieuwe 

afspraak.  
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Het gesprek  

Artikel 8  

Lid 1 Het gesprek vindt plaats in beslotenheid.  

Lid 2 Tijdens het gesprek hebben zowel de leden van de commissie als de burgemeester de 

mogelijkheid hun mening over en ervaringen met de geagendeerde bespreekpunten toe 

te lichten.  

Lid 3 Uitgangspunt bij het gesprek gedurende de ambtstermijn is de profielschets waarop de 

burgemeester is benoemd.  

Lid 4 De volgende onderwerpen worden tijdens het gesprek besproken: de burgemeester  

a. als voorzitter van de raad en haar rol in het presidium of overleg met de fractievoorzitters;  

b. in het proces van dualisme;  

c. als voorzitter van het college;  

d. als coördinator van beleid, kwaliteitsbewaker met toepassing van artikel 170 

Gemeentewet;  

e. die invulling geeft aan de eigen portefeuille, met name de handhaving van de openbare 

orde en veiligheid;  

f. en haar contacten met de inwoners, organisaties en bedrijven;  

g. als ambassadeur en gezicht van de gemeente in de regio, provincie, rijk en Europa;  

h. en haar contacten met ambtenaren, met name de gemeentesecretaris, de griffier en het 

management van de gemeentelijke organisatie;  

i. en haar nevenfuncties en integriteit;  

j. en haar, aan de profielschets gerelateerde, competenties.  

Lid 5  In een tweede deel van het gesprek kan worden gesproken over de ontwikkelingen van de 

gemeente.  

Verslaglegging  

Artikel 9  

Lid 1 Door de griffier wordt het verslag in conceptvorm in drievoud opgesteld en door de 

commissie en de burgemeester door ondertekening vastgesteld.  

Lid 2 Het verslag bevat de feitelijke gegevens van de tijd, plaats en rol van de aanwezigen bij 

het gesprek.  

Lid 3  Het verslag geeft een duidelijk en feitelijk beeld van het besprokene.  

Lid 4  Een afschrift van het vastgestelde verslag wordt aan de burgemeester en de commissaris 

van de Koningin in de provincie gestuurd.  

Archivering  

Artikel 10  

Lid 1  De griffier draagt zorg voor een afdoende vertrouwelijke archivering van de stukken, 

waaronder een afschrift van het vastgestelde verslag.  

Lid 2  Na het aftreden van de burgemeester worden alle betreffende stukken door de griffier 

vernietigd.  
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Slotartikelen  

Artikel 11  

Deze verordening treedt in werking één dag na de datum van uitgifte van het Gemeenteblad 

waarin zij is geplaatst. 

Artikel 12  

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Functioneringsgesprek burgemeester en 

raad 2019 

 

Ouder-Amstel, 21 maart 2019 
 
De raad voornoemd, 
 
de raadsgriffier,      de voorzitter, 

  

J.L. Vissers J. Langenacker  
 


