
 

NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Stichtse Vecht, 
gehouden op woensdag 30 november 2011 om 20.45 uur in het gemeentehuis Beek en Hoff, 
Molendijk 34 te Loenen aan de Vecht. 
 
 
Voorzitter Wim van den Bosch, wnd. voorzitter 
Griffier Jelle Hekman  
 
De leden 
Breukelen Beweegt Dik van 't Hof 
CDA Maarten Bootsma, Dinno de Meer, Siem Scherpenzeel, 

Marnix Veldhuijzen, Hetty Veneklaas 
ChristenUnie-SGP Jan Boogerd  
D66 Linda Hogeveen, Jaap Rehbock, Franko Zivkovic-Laurenta 
GroenLinks Piet Paul 
Maarssen Natuurlijk! Warner van Vossen 
Maarssen 2000 Ron Druppers, Samir El Hafiani, Harry Noltes, Gerry Rijsterborgh 
PvdA Erik van Esterik, Ingrid Groenewegen, Gerjet Wisse 
Streekbelangen Rob Roos, Renie Vis 
Het Vechtse Verbond Mieke Hoek, Chris Portengen 
VVD Janine van Doesburgh, Kathalijne de Kruif, Han Lyre, 

Frank Masteling, Jos van Nieuwenhoven, Fred Westra, 
Elfride Zeldenrust 

 
Wethouders 
CDA Gera Helling, Jaap Verkroost 
D66 Pieter de Groene 
Streekbelangen Vital van der Horst 
VVD Piet Ploeg,  Klaas Wiersema  
 
Plaatsvervangend griffier  Marijke de Jong 
Gemeentesecretaris Leo van den Nieuwendijk 
 
Afwezig Cock van der Kaaij (Duurzaam Stichtse Vecht) 
 Frank van Liempdt (Groep Frank van Liempdt DVV) 
 
 
 
1. Opening. 

De voorzitter: Dames en heren, welkom op deze bijzondere raadsvergadering.  
Afgemeld hebben zich de heren Van der Kaaij en Van Liempdt. 
 
Zoals u weet is dit een openbare raadsvergadering om te komen tot een voordracht voor een 
burgemeester van de gemeente Stichtse Vecht. Voorafgaand aan deze vergadering is er een 
besloten vergadering geweest vanwege de vertrouwelijkheid. Daarin is een keuze gemaakt voor 
een voordracht. Mevrouw De Kruif zal als voorzitter van de vertrouwenscommissie de raad hier-
over informeren. 
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2. Aanbeveling betreffende de benoeming in de vacature van burgemeester van Stichtse 
 Vecht aan de Minister van binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

Kathalijne de Kruif: Mijnheer de voorzitter. Het is voor de raadsleden ten dele een herhaling van 
zetten, maar wij hebben nu eenmaal een besloten vergadering en een openbare vergadering. 
Het is van belang dat er in beide vergaderingen kennisgenomen kan worden van de bevindingen 
van de vertrouwenscommissie. 
 
Vanavond mag ik als voorzitter van de vertrouwenscommissie, namens de vertrouwenscommis-
sie, verslag doen van de werkzaamheden en de bevindingen van de vertrouwenscommissie. 
 
Medio april is de vertrouwenscommissie, bestaande uit elf fractievoorzitters en twee adviseurs, 
wethouder Pieter de Groene en gemeentesecretaris Leo van den Nieuwendijk, gestart met het 
opstellen van de profielschets voor de nieuwe burgemeester van Stichtse Vecht. De twee 
adviseurs hadden een observerende en adviserende rol en derhalve geen stemrecht. Mevrouw 
Marijke de Jong was de griffier van de vertrouwenscommissie. 
 
Op 21 juni 2011 heeft de gemeenteraad van Stichtse Vecht met de Commissaris van de Konin-
gin van gedachten gewisseld over de profielschets en deze unaniem vastgesteld. Tevens is op 
21 juni 2011 de Verordening op de vertrouwenscommissie vastgesteld, waarin de samenstelling, 
taak, vertegenwoordigde partijen en werkwijze zijn geregeld. Later in het proces, voor de voorbe-
reiding op de gesprekken, heeft de commissie zich laten ondersteunen door een externe proces-
begeleider, die veel ervaring heeft in procedures rondom burgemeestersbenoemingen. 
 
Op 5 september 2011 heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de vaca-
ture voor burgemeester van de gemeente Stichtse Vecht opengesteld. Tot 26 september 2011 
bestond de mogelijkheid op deze vacature te solliciteren. Op 30 september 2011 is door het 
kabinet van de Commissaris bekend gemaakt dat er op de vacature van burgemeester van onze 
gemeente zeven personen hebben gereageerd, waarvan drie vrouwen en vier mannen. Onder 
de sollicitanten bevonden zich vijf zittende burgemeesters; twee kandidaten hadden een andere 
achtergrond. 
 
De Commissaris van de Koningin en zijn kabinetschef hebben met vier kandidaten gesprekken 
gevoerd. De Commissaris heeft inlichtingen ingewonnen over de sollicitanten. Het gaat hierbij 
zowel om het inwinnen van justitiële informatie als om het inwinnen van informatie bij de burge-
meester in de woonplaats van de sollicitant, respectievelijk de Commissaris van de Koningin in 
de provincie waar de sollicitant woont. 
 
Op woensdag 16 november 2011 heeft de vertrouwenscommissie een onderhoud gehad met de 
Commissaris van de Koningin. De vertrouwenscommissie heeft daar alle dossiers en alle sollici-
tatiebrieven kunnen inzien. De vertrouwenscommissie heeft drie kandidaten geselecteerd voor 
een gesprek in de eerste ronde. Bij de selectie zijn wij uitgegaan van de profielschets, waarin is 
aangegeven dat we naast de gewenste competenties een kandidaat zoeken die zich gemakkelijk 
en effectief kan inleven in situaties in de samenleving en gevoel heeft voor historie en cultuur. 
 
De drie geselecteerde kandidaten zijn uitgenodigd voor een eerste gesprek met de vertrouwens-
commissie op vrijdag 18 november 2011. Bij de beoordeling van de kandidaten heeft de vertrou-
wenscommissie tijdens de gesprekken als hulpmiddel gebruik gemaakt van gespreksinstructies 
en scorelijsten met onderwerpen uit de profielschets, waarbij de rollen van de burgemeester als 
voorzitter, portefeuillehouder, belangenbehartiger en boegbeeld als referentiekader zijn gebruikt. 
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Gezien de hoge kwaliteit van de kandidaten was het een moeilijke keuze voor de volgende ron-
de. De vertrouwenscommissie is op zoek gegaan naar een persoonlijkheid met de juiste compe-
tenties tezamen met de optimale fit voor Stichtse Vecht. De fase van bestuurlijke vernieuwing 
waarin wij zitten en de doelen die wij nastreven hebben daarbij een heel belangrijke rol gespeeld. 
Er is besloten alle drie de kandidaten door te laten gaan naar de tweede gespreksronde. 
 
De gesprekken hebben plaatsgevonden in het NH Hotel in Naarden. In de gesprekken in de 
tweede ronde, op woensdag 23 november 2011, moest duidelijk worden in hoeverre de kandida-
ten het best passen in de profielschets van de gemeenteraad en welke kandidaat uiteindelijk als 
de meest geschikte kandidaat uit de selectie zou komen. Wij hebben deze dag drie intensieve 
gesprekken gevoerd en hebben de kandidaten ook een case voorgelegd. In de gesprekken heb-
ben met name de aspecten samenbinder, inleving, omgevingsbewustzijn, daadkracht en sociabel 
centraal gestaan. 
Na afloop van de tweede gespreksronde zijn de drie kandidaten beoordeeld en heeft de vertrou-
wenscommissie een afgewogen voorgenomen keuze gemaakt voor de nummers 1 en 2 op de 
aanbeveling voor de nieuwe burgemeester van onze gemeente.  
Het waren zware gesprekken en niet een gelopen race. Het was niet een keuze uit één, maar 
een keuze in een stevige concurrentieslag. 
 
Zojuist heeft de besloten vergadering plaatsgevonden, waarin door de gemeenteraad de aanbe-
veling van de vertrouwenscommissie unaniem is overgenomen. 
Wij bevelen u aan om mevrouw M.M. van ‘t Veld, thans onze waarnemend burgemeester, voor te 
dragen als de kandidaat voor het burgemeesterschap van de gemeente Stichtse Vecht. 
Mirjam van ’t Veld was voor haar burgemeesterschap van Maarssen van 2004 tot 2008 wethou-
der in de gemeente Amersfoort. Haar portefeuilles waren Jeugd, Welzijn, Economische Zaken, 
Toerisme en Recreatie en het Project Gebiedsontwikkeling Vathorst. Voor haar wethouderschap 
was mevrouw Van ’t Veld vanaf 2002 raadslid voor het CDA in Amersfoort en vanaf 2003 fractie-
voorzitter van het CDA in Amersfoort. Daaraan voorafgaand was ze onder meer werkzaam als 
proces- en projectmanager overheid, consultant organisatie en informatie. Tevens was zij voor 
een periode van twee jaar als gastdocent verbonden aan de Utrecht School of Governance van 
de Universiteit Utrecht voor de postacademische leergang Kwaliteitsmanagement in dienstverle-
nende organisaties. 
 
Uit ervaring hebben wij al ondervonden dat het burgemeestersambt haar bijzonder goed ligt. Als 
burgemeester van de gemeente Maarssen en thans als waarnemend burgemeester van de ge-
meente Stichtse Vecht heeft zij een grote hoeveelheid ervaring opgedaan op de meest uiteenlo-
pende gebieden. Daarnaast heeft zij het gemeentelijke herindelingsproces van Breukelen, 
Loenen en Maarssen begeleid als voorzitter van de stuurgroep. Mirjam van ’t Veld heeft de be-
nodigde bestuurlijke ervaring en beschikt over uitstekende organisatorische en sociale eigen-
schappen. Aan de belangrijkste bestuursstijl van 'verbinder' voldoet zij in belangrijke mate. In on-
ze gemeente hebben wij haar al leren kennen als iemand die vlot en effectief contacten met an-
deren legt en onderhoudt. Zij is resultaatgericht en de commissie is er daarbij van overtuigd dat 
zij de lat nog hoger zal leggen als Kroon benoemde burgemeester. Niet alleen voor zichzelf, 
maar ook voor de mensen om haar heen. 
Mirjam van ’t Veld laat zich typeren als een bruisende persoonlijkheid met veel passie voor 
Stichtse Vecht. In de gesprekken kwam duidelijk naar voren dat zij een enorme motivatie en drive 
heeft om continuïteit te bieden in onze nieuwe gemeente, waarmee zij sterke verbondenheid er-
vaart. Mirjam zit midden in haar carrière, met veel ambitie en ontwikkelingspotentieel. De ver-
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trouwenscommissie is van mening dat zij de komende zes jaar veel kan bieden voor onze ge-
meente. 
 
De vertrouwenscommissie heeft een zeer intensieve en zorgvuldige procedure gelopen en op 
basis van het door de raad gestelde in de profielschets, is Mirjam van ‘t Veld unaniem als 
nummer 1 door de vertrouwenscommissie voorgedragen. Dit is net bekrachtigd door de raad. 
 
Ik kom tot een afronding, maar niet zonder mijn dank uit te spreken aan alle elf leden en de twee 
adviseurs van de vertrouwenscommissie voor de constructieve, open en betrokken wijze, waarop 
de vertrouwenscommissie haar werkzaamheden in uitstekende onderlinge sfeer heeft verricht. 
Door eenieders inbreng hebben wij het proces op een goede wijze vormgegeven en zijn wij ge-
komen tot de voorliggende unanieme aanbeveling, die zojuist door de gemeenteraad is bekrach-
tigd.  
 
Ik heb zojuist na het besloten gedeelte de kandidaten gesproken, ook Mirjam van ’t Veld. Ik wil u 
haar reactie niet onthouden. Zij heeft zeer verheugd gereageerd op de voordracht. Zij wil de 
leden van de gemeenteraad hartelijk danken voor al het vertrouwen dat wij haar hiermee schen-
ken. Heel graag komt zij zo meteen hiernaar toe, zodat wij haar allen kunnen feliciteren.  
 
Ten slotte verzoek ik de heer Druppers nog kort het woord te geven.  
 
Ron Druppers: Mijnheer de voorzitter. Er zijn hier al een heleboel woorden van dank gesproken 
voor het werk dat mensen hebben verricht. Ik wil één persoon in het bijzonder even in het zonne-
tje zetten. 
Marijke, wil je even hierheen komen?  
De vertrouwenscommissie heeft in een heel korte tijd met jouw ondersteuning heel veel werk 
moeten verrichten. Het is mede, en misschien wel in hoofdzaak, aan jouw vakkennis en aan jouw 
inzet te danken dat wij dit hebben kunnen afronden in de tijd waarin wij het gedaan hebben. Ik 
denk dat wij dat niet zomaar voorbij moeten laten gaan. Ik wil je namens mijzelf, namens de 
vertrouwenscommissie en ik denk ook namens de hele raad, danken. Daarvoor bied ik je een 
bloemetje aan. (Applaus) 
 
Marijke de Jong: Heel hartelijk bedankt. Ik heb het graag gedaan. 
 
De voorzitter: Zijn er nog anderen uit de raad die iets willen opmerken? Dat is niet het geval.  
Rest mij nog het vervolg te schetsen. Zoals u weet gaat er nu een voordracht naar Den Haag. 
Naar wij hopen volgt daarop de benoeming. Met deze voordracht, zoals mevrouw De Kruif reeds 
heeft gemeld, zullen wij mevrouw Van ’t Veld feliciteren. Zij is onderweg hiernaar toe of mis-
schien is zij al gearriveerd. 
Als alles gaat zoals gepland, is op 22 december 2011 's middags de installatievergadering. ’s 
Avonds is er een receptie om de geïnstalleerde burgemeester te feliciteren.  
 

3. Sluiting. 
De voorzitter: Hiermee is de voordracht, zoals in de besloten raadsvergadering is opgesteld en 
gekozen, bekrachtigd.  
Ik dank u voor uw inbreng in deze vergadering die als een bijzondere vergadering een plaatsje 
mag krijgen in de geschiedenis van Stichtse Vecht. 
Ik sluit de vergadering. 
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(Einde van de vergadering om 21.03 uur .) 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 21 december 2011. 
 
De griffier,        De voorzitter, 
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