Argumentenkaart Benoemingswijze burgemeester

Variant A: Kroonbenoeming
Variant B: Raadsbenoeming
Variant C: Gekozen burgemeester

Variant B: Raadsbenoeming

Benoeming via de raad verslechtert de kwaliteit en daadkracht van het lokaal bestuur
De burgemeester dient het algemeen belang minder geloofwaardig want zijn benoeming is politiek.
De burgemeester kan door zijn politieke verleden minder goed boven partijen staan bij collegebesluiten.
De burgemeester kan bestuurlijke integriteit minder geloofwaardig bewaken als hij afhankelijk is van de raad.
De burgemeester heeft weinig aandacht voor zaken op lange termijn; zijn benoeming hangt van kiezers af.
De burgemeester kan minder autonoom handelen, want hij is voor steun afhankelijk van de raad.

Benoeming via de raad versterkt de kwaliteit en daadkracht van het lokaal bestuur
De burgemeester heeft lokale wortels en heeft goed zicht op lokale dossiers, belangen en belanghebbenden.
De burgemeester is bekend met de bestuurlijke cultuur waardoor hij effectief raad en college kan voorzitten.
De burgemeester heeft door raadsbenoeming draagvlak in de raad, wat zijn bestuurskracht vergroot.
De burgemeester heeft een prikkel om op korte termijn – binnen 4 jaar – resultaten te halen.
De burgemeester met brede portefeuille kan zijn gezag en speciale status voor meer dossiers inzetten.
Benoeming via de raad versterkt de eenheid en de continuiteit van het lokaal bestuur

Benoeming via de raad verzwakt de eenheid en continuïteit van het lokaal bestuur

Bestuur
Bestuur

Een door de raad benoemde burgemeester heeft de steun van de meerderheid van de raad.
Raadsleden kiezen zelf een burgemeester die volgens hen goed past bij de politieke cultuur in de gemeente.

Wat zijn voor
Nederland argumenten
voor en tegen lokaal
bestuur met een door
de raad benoemde
burgemeester?

Benoeming via de raad bevordert deskundigheid, kwaliteit en diversiteit van burgemeesters
Politieke partijen kunnen kandidaten selecteren op basis van ervaring, bestuurlijke affiniteit en lokale binding.
Kandidaten komen vaker uit de lokale gemeenschap in plaats van uit een landelijk politiek circuit.

Benoeming via de raad draagt bij aan stabiel en democratisch bestuur
Een door inwoners gekozen raad besluit over de burgemeester; dit past bij een representatieve democratie.
Het benoemen van de burgemeester behoort de raad toe als hoogste politieke orgaan in de gemeente.
De mandaten van de burgemeester en de raad sluiten op elkaar aan wat bijdraagt aan bestuurlijke stabiliteit.

Benoeming via de raad brengt lokale politiek dichter bij inwoners

Benoeming via de raad verlaagt de deskundigheid, kwaliteit en diversiteit van burgemeesters
Politieke partijen selecteren kandidaten zelf op politieke gronden en niet per se op bestuurlijke kwaliteiten.
Wie burgemeester wordt hangt meer af van coalitieonderhandelingen dan van selectie op kennis en ervaring.
De ‘vijver’ is klein, vooral lokale kandidaten van grote partijen maken kans burgemeester te worden.

Democratie

Democratie

Voor

Tegen

Inwoners en media tonen meer interesse in verkiezingen nu ze ook gaan over wie hun burgemeester wordt.
Inwoners voelen zich meer betrokken bij de politiek nu ze indirect invloed hebben wie hun bestuur gaat leiden.

Benoeming via de raad is niet democratisch genoeg en verstoort de balans in het lokaal bestuur
Inwoners hebben slechts indirect, via de door hen gekozen raad, invloed op wie hun burgemeester is.
Minderheidsbelangen kunnen verder uit beeld raken als coalitiepartijen (nog) meer invloed krijgen dan nu.
Het lokale duale bestuur mist een onafhankelijke en verbindende speler tussen college en raad, zoals nu.

Benoeming via de raad verlaagt het vertrouwen van inwoners in de politiek en de rechtsstaat
Inwoners haken af als coalitiepartijen in achterkamertjes bepalen wie burgemeester wordt.
Inwoners willen niet dat een politieke burgemeester het gezag over de openbare orde heeft.

Inwoners voelen zich verbonden met, en vertegenwoordigd door een burgemeester van eigen bodem
Inwoners kennen de burgemeester vaak al, omdat hij voor zijn benoeming vaak actief was de lokale politiek.
Kandidaten investeren in hun band met inwoners, omdat ze hun stem willen bij de raadsverkiezingen.
Inwoners nemen hun burgemeester serieus als boegbeeld van de gemeente omdat hij ‘één van hen’ is.

De burgemeester kan minder goed bemiddelen bij raadsconflicten, want hij is niet geheel onafhankelijk.
De burgemeester kan als voorzitter van raad én college in spagaat komen, wat zijn daadkracht belemmert.
De continuïteit van het bestuur vermindert bij een benoemingsduur van 4 in plaats van 6 jaar.
De continuïteit van bestuur neemt af omdat bij verkiezingen of val van de coalitie het voltallige college stopt.
Raadsleden in de oppositie zullen eerder politiek gaan strijden met een ‘burgemeester van de coalitie’.

Sommige inwoners voelen zich niet vertegenwoordigd of gelijk behandeld door de burgemeester

Sociaal

Sociaal

Kiezers die niet op de burgemeesters partij stemden kunnen zich minder vertegenwoordigd voelen.
Inwoners vrezen dat de burgemeester mensen uit zijn politieke achterban voortrekt of meer aandacht geeft.

Het invoeren van de benoeming via de raad is ingewikkeld en ondoelmatig
Benoeming via de raad verloopt via een simpel, doelmatig en snel proces dat inwoners kunnen volgen
De raad besluit eigenstandig zonder rol of invloed van een commissaris of minister.
Benoeming van de burgemeester loopt gelijk op met die van wethouders, aparte procedures zijn niet nodig.
Benoeming gaat vlotter dan bij de Kroonbenoeming die wel 6 tot 9 maanden kan duren.

Uitvoerbaarheid

Over deze kaart
Deze kaart geeft een overzicht van wat voor Nederland
de argumenten voor en tegen lokaal bestuur met een door
de raad benoemde burgemeester zijn. We doelen hier
zowel op de benoemingswijze, als op de consequenties
van de benoemingswijze voor de inrichting van het lokaal
bestuur.
In variant B benoemt de raad uit haar midden een
burgemeester en wethouders, op basis van (coalitie)onderhandelingen die volgen na de gemeenteraadsverkiezingen. De coalitie bepaalt hoe alle portefeuilles (inclusief
in opdracht van:

Uitvoerbaarheid

openbare orde en veiligheid) worden verdeeld over de
burgemeester en de wethouders. De burgemeester is
aangesteld voor een periode van vier jaar.
Variant B is één van drie varianten die we onderscheiden
bij het nadenken over de benoeming. De andere twee
varianten zijn Kroonbenoeming en een door inwoners
gekozen burgemeester. We hebben bewust drie scherpe
varianten gekozen. Hiermee krijgen we een breed
overzicht van de argumenten die een rol spelen bij het
benoemen van de burgemeester.

Benoeming via de raad vergt wijzigingen van wetten en regels, wat leidt tot extra discussies en werk.
Het aanpassen van het huidige stelsel is onnodig, want de raad beslist feitelijk nu al over de burgemeester.

De huidige benoemingswijze is de Kroonbenoeming.
Soms staat op deze kaart een impliciete vergelijking;
we vergelijken benoeming via de raad dan met de huidige
benoemingswijze. Vanwege de leesbaarheid verwijzen
we naar de burgemeester met ‘hij’ en ‘hem’, hoewel de
burgemeester natuurlijk ook een ‘zij’ kan zijn.
Deze kaart is gemaakt op basis van literatuuronderzoek
en denksessies met (oud)burgemeesters en andere
deskundigen onder leiding van De Argumentenfabriek.
Wij danken allen voor hun denkwerk.
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Informatiekaart Benoemingswijze burgemeester

Variant A: Kroonbenoeming
Variant B: Raadsbenoeming
Variant C: Gekozen burgemeester

Variant B: Raadsbenoeming

Hoe start een procedure om tot een burgemeester te komen?
Na raadsverkiezingen start de coalitie met onderhandelingen over de burgemeesterspositie
Wie stelt het gewenste profiel van de burgemeester vast?

Wie besluit over de benoeming van een burgemeester?

Openstellen
vacature

Benoemen
burgemeester

Er is geen formeel vastgesteld profiel.

Wat is de duur van de benoeming?

Nederlanders van 18 jaar en ouder die niet zijn uitgesloten van het kiesrecht, mits verkiesbaar bij de raadsverkiezing.

De politieke partij van de kandidaat is verantwoordelijk voor de eerste doorlichting van kandidaten.
Is de totale lijst met kandidaten openbaar?
Ja, de kandidatenlijst is openbaar.

De duur van de benoeming is 4 jaar.

Wat zijn de
kenmerken van
variant B: een door
de raad benoemde
burgemeester?

De raad kan de burgemeester ontslaan.
Welke rol heeft de burgemeester bij het raads- of coalitieakkoord?
De burgemeester onderhandelt mee met het raads- of coalitieakkoord.

De burgemeester onderhandelt mee over wie de wethouders worden.

Niet van toepassing.

Welke rol speelt de burgemeester bij het inrichten van de ambtelijke organisatie?

Voeren kandidaten een openbare campagne met een eigen programma?

De burgemeester speelt geen rol.

Ja, kandidaten voeren campagne met een eigen programma, als boegbeeld van hun partij.

De raad, op voorstel van de coalitie en met meerderheid van stemmen.

Wie kan een benoemde burgemeester ontslaan?

Welke rol speelt de burgemeester bij het kiezen van wethouders?

Wie selecteert kandidaten op basis van sollicitatiebrieven en gesprekken?

Wie selecteert de kandidaat of kandidaten en met welke procedure?

Hoe wordt het besluit over de benoeming vastgelegd?
Per raadsbesluit.

Wie kunnen zich kandidaat stellen voor de positie van burgemeester?

Wie is verantwoordelijk voor de eerste doorlichting van kandidaten op justiële antecedenten?

De raad besluit over de benoeming.

Hoe verhouden de bevoegdheden van college en raad zich tot elkaar?

Selecteren
kandidaat

Inrichten
bestuur

Is de selectie bindend?
Ja, de selectie is bindend.

Het college neemt initiatief voor beleid.
De raad stelt kaders, zoals voor het budget, en controleert het college.
Het college bestuurt binnen de kaders van de raad.
Hoe verhouden de bevoegdheden van burgemeester en wethouder zich tot elkaar?
De coalitie bepaalt hoe alle portefeuilles (inclusief openbare orde en veiligheid) worden verdeeld over burgemeester
en wethouders.

Wie is verantwoordelijk voor de doorlichting van de voorkeurskandidaat?
De raad is verantwoordelijk voor de doorlichting van de voorkeurskandidaat.

Wie is voorzitter van de raad?
Valt de gehele selectieprocedure onder de geheimhoudingplicht?

De burgemeester is voorzitter van de raad.

Nee, er is geen geheimhoudingsplicht.

in opdracht van:

Over deze kaart
Deze kaart geeft een overzicht van variant B van het benoemen van een burgemeester. Op de
Argumentenkaart staan de argumenten voor en tegen variant B. Deze kaart is gemaakt op basis
van literatuuronderzoek en denksessies met (oud)burgemeesters en andere deskundigen onder
leiding van De Argumentenfabriek. Wij danken allen voor hun denkwerk.
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