
Initiatiefvoorstel Openbare hoorzitting 
 
 
Rv. nr. :          Initiatiefvoorstel van het lid [NAAM] 
 
 
Naam programma + onderdeel:  
  
 
Onderwerp: 
Regelement van Orde: Openbare hoorzitting 
 
Aanleiding:  
De gemeenteraad benoemd mensen voor een aantal invloedrijke functies in het openbaar bestuur. 
Hierbij is te denken aan bijvoorbeeld mensen met de functies zoals wethouder of griffier, of in 
sommige steden stadsdeeldirecteuren cq stadsdeelvoorzitters. Zij zijn niet direct verkozen maar 
hebben wel degelijk macht. 
 
De betrokkenheid en de helderheid is daardoor niet optimaal. Het komt de democratische 
legitimiteit van deze mensen ten goede wanneer er helderheid en transparantie is over de 
besluitvorming. De gemeenteraad werkt al met commissies die de geloofsbrieven onderzoeken van 
deze mensen dan wel een sollicitatiecommissie vormen. Het merendeel van deze werkzaamheden 
vindt plaats achter gesloten deuren. De gemeentewet biedt ruimte aan de gemeenteraad om te 
bepalen welk proces er ingericht wordt voordat er over gegaan wordt tot besluitvorming over de 
benoeming. 
 
Doel:  
De helderheid en transparantie van besluitvorming voor functies in het openbaar bestuur 
vergroten, door voorafgaand aan de benoemingen openbare hoorzittingen te houden.  
 
Kader:  

- EVENTUELE RELEVANTE DOCUMENTEN IN JOUW GEMEENTE] 
 
Overwegingen: 
In veel landen zijn openbare hoorzittingen een goed gebruik voordat mensen benoemd worden in 
invloedrijke functies. Het is een instrument dat in Nederland niet vaak wordt gebruikt terwijl het 
wel een effectieve manier is om kennis te maken met iemand die geschikt geacht wordt voor een 
functie in het openbaar bestuur. 
 
Financiën: 
Dit voorstel heeft wel gevolgen voor de werkwijze voor de leden van de raad, maar geen financiële 
of formatieve consequenties. 
 
Inspraak/participatie 
Het sterkt tot aanbeveling aan het college om het raadsvoorstel voor inspraak vrij te geven. 
 
Evaluatie:  
Na twee jaar wordt de werking van deze verordening geëvalueerd. 
 
 
Bijgevoegde informatie:  

-   
 

RAADSBESLUIT 
 
De Raad van de gemeente [NAAM GEMEENTE]: 
 



Gezien het voorstel van het lid [NAAM], 
 

BESLUIT: 
 

1. Aan het Reglement van orde het volgende artikel toe te voegen:  
 
Artikel Openbare hoorzitting 

1. In het geval dat de raad een of meerdere personen benoemd, wordt er voorafgaand aan de 
stemming over deze benoeming een openbare hoorzitting georganiseerd; 

2. De openbare hoorzitting wordt voorgezeten door de voorzitter of een van de 
plaatsvervangend voorzitters van de raad. 

3. In de openbare hoorzitting krijgt elk lid de gelegenheid de vragen te stellen die relevant zijn 
voor de uitoefening van de functie. 

 
Gedaan in de openbare raadsvergadering van , 
 
de Griffier, de Voorzitter, 
 


