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Geachte gemeenteraad, 

De kennis en ervaring rond procedures voor benoeming en herbenoeming van de 
burgemeester groeit. Om de opgedane inzichten te ontsluiten, zijn deze gebundeld 
in één nieuwe en geactualiseerde circulaire. De circulaire geeft ook brede 
achtergrondinformatie en is, naast leidraad, daarom ook naslagwerk. 
De circulaire vervangt de bestaande circulaires en dient tevens ter vervanging van 
de brochure Procedure benoeming burgemeester uit mei 2006. 

Benoeming, functioneren en herbenoeming van de burgemeester horen bij elkaar. 
Functioneringsgesprekken vloeien voort uit de benoeming van de burgemeester en 
herbenoeming uit goede functioneringsgesprekken. Daarom is in de circulaire 
gekozen voor deze integrale benadering. Die is ook terug te vinden in de 
voorbeeldverordening, die achterin de circulaire is opgenomen en die is opgesteld 
naar aanleiding van vragen daarnaar uit de praktijk. 

Om de aansluiting met, en bruikbaarheid in, de praktijk van de circulaire en 
voorbeeldverordening te waarborgen zijn bij de voorbereiding daarvan het 
Nederlands Genootschap van Burgemeesters, de Vereniging voor Griffiers (VvG), de 
kabinetschefs van de commissarissen van de Koningin, de Vereniging Nederlandse 
Gemeenten, Raadslid.Nu en een aantal griffiers uit Noord-Holland, Zuid-Holland, 
Noord-Brabant en Gelderland geconsulteerd. Bij het opstellen van de 
voorbeeldverordening is daarnaast gebruik gemaakt van de modelverordeningen bij 
benoeming en herbenoeming van de kabinetten van de commissarissen van de 
Koningin en van een groot aantal gemeentelijke verordeningen. 
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Hierbij treft u twee exemplaren aan van de Circulaire benoeming, 
functioneringsgesprekken en herbenoeming burgemeester. 
De circulaire is ook te vinden op www.rijksoverheid.nl. 
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Hoogachtend, 
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 

J5 

Mevrouw mr. drs. J.W.E. Spies 

Pagina 2 van 2 


