Besluitenlijst openbare raadsvergadering van 12 december 2019, aanvang 21.00 uur.
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1.

Opening.
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Zij licht toe dat deze vergadering
een belangrijk moment is in de procedure van de Kroonbenoemde burgemeester. In de besloten
vergadering heeft de gemeenteraad daarover een besluit genomen. Het gaat nu om de
voordracht die aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt gezonden.
De installatie van de burgemeester kan naar verwachting begin februari 2020 plaatsvinden.
De voorzitter van de Vertrouwenscommissie, Pauline Bredt-Aler zal verslag doen.

2.

Vaststellen van de agenda.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.

Aanbeveling betreffende de benoeming in de vacature van burgemeester van Stichtse
Vecht aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Pauline Bredt-Aler doet als voorzitter, namens de Vertrouwenscommissie, verslag van de
werkzaamheden en van de bevindingen van de Vertrouwenscommissie.
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Zojuist heeft de raad in beslotenheid kennis genomen van het rapport van de
Vertrouwenscommissie. Toen zijn twee kandidaten genoemd. In dit openbare deel wordt één
kandidaat genoemd. De tekst die nu voorgelezen wordt, is voor de raadsleden al bekend. Het is
echter van belang om dit ook in de openbare raad van vanavond te doen.
Mevrouw Bredt gaat eerst in op het proces en daarna op de aanbeveling.
Proces
Bijna een jaar geleden hebben we als raad afscheid moeten nemen van onze burgemeester
Marc Witteman. Na een ziekteperiode van ruim anderhalf jaar is hij op Kerstavond 2018
overleden.
Vanaf 1 juli 2018 werd hij waargenomen door burgemeester Yvonne van Mastrigt. Zij heeft
kenbaar gemaakt dat zij niet zou deelnemen aan de procedure voor de benoeming van een
nieuwe burgemeester.
Op 18 april 2019 heeft de vertrouwenscommissie in oprichting, bestaande uit 10
fractievoorzitters, een gesprek gehad met de commissaris van de koning en zijn afspraken
gemaakt over de tijdsplanning. Daarna is besloten om de commissie uit te breiden met drie
adviseurs: wethouder Jeroen-Willem Klomps, gemeentesecretaris Annette van Hussel en griffier
Jelle Hekman (tevens secretaris van de vertrouwenscommissie). Vanaf september 2019 heeft
de nieuwe gemeentesecretaris Frank Halsema de taak van Annette van Hussel overgenomen.
De adviseurs hadden een observerende en adviserende rol en hadden derhalve geen
stemrecht. Marijke de Jong heeft de commissie als 3e secretaris bijgestaan.
Op 4 juni 2019 is de commissie gestart met het opstellen van de profielschets voor de nieuwe
burgemeester van Stichtse Vecht. Daarbij werd de commissie bijgestaan door een extern
bureau.
De profielschets werd mede gebaseerd op een enquête onder de inwoners van Stichtse Vecht.
De enquête is door 482 inwoners ingevuld. De uitkomst is integraal opgenomen als onderdeel
van de profielschets. Samenvattend hebben de inwoners het volgende aangegeven over hun
nieuwe burgemeester:
”De inwoners van Stichtse Vecht geven de voorkeur aan een burgemeester die een
vooruitstrevende houding heeft, die het gezicht van de gemeenschap is en bij evenementen
zichtbaar aanwezig is.
De burgemeester heeft een informele houding en moet zich vooral richten op de uitdagingen van
de toekomst. De inwoners van Stichtse Vecht zoeken een betrokken burgemeester, die mensen
en partijen kan verbinden en luistert naar de inwoners.”
De vertrouwenscommissie heeft een profiel opgesteld in de vorm van “storytelling”, waarbij vier
aspecten van het burgemeesterschap worden beschreven:
1. burgermoeder/-vader;
2. verbinder;
3. rol in de regio/U10;
4. openbare orde en veiligheid.
Op 3 september 2019 heeft de gemeenteraad van Stichtse Vecht met de commissaris van de
koning van gedachten gewisseld over de profielschets en deze unaniem vastgesteld. Tevens is
op 3 september 2019 de Verordening op de vertrouwenscommissie vastgesteld, waarin de
samenstelling, taak en werkwijze zijn geregeld.
Op 4 september 2019 heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de
vacature voor burgemeester van de gemeente Stichtse Vecht opengesteld. Tot 25 september
2019 bestond de mogelijkheid op deze vacature te solliciteren.
Op 30 september 2019 werd door het kabinet van de commissaris bekend gemaakt dat er op de
vacature van burgemeester van onze gemeente 17 personen hebben gereageerd. Later bleek
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dat er nog een 18e kandidaat aan de procedure kon worden toegevoegd. Zes vrouwen en twaalf
mannen hebben gesolliciteerd. Onder de sollicitanten bevonden zich vijf kandidaten met
ervaring als burgemeester en zes kandidaten met overige dagelijks bestuur ervaring in het
openbaar bestuur.
De commissaris van de koning en zijn kabinetschef hebben met elf kandidaten gesprekken
gevoerd. Verder heeft de commissaris inlichtingen ingewonnen over de sollicitanten. Het gaat
hierbij zowel om het inwinnen van justitiële informatie als om het inwinnen van informatie bij de
burgemeester in de woonplaats van de sollicitant, respectievelijk de commissaris van de koning
in de provincie waar de sollicitant woont.
Op maandag 25 november 2019 heeft de vertrouwenscommissie een onderhoud gehad met de
commissaris van de koning. De vertrouwenscommissie heeft daar alle sollicitatiebrieven kunnen
inzien. De vertrouwenscommissie heeft zes kandidaten geselecteerd voor een gesprek in de
eerste ronde. Bij de selectie zijn wij uitgegaan van de profielschets, waarin de rollen
burgervader/-moeder en samenbinder zijn aangegeven en de taken in de regio en U10 en op
het terrein van openbare orde en veiligheid.
De zes geselecteerde kandidaten zijn uitgenodigd voor een eerste gesprek met de
vertrouwenscommissie op vrijdag 29 of zaterdag 30 november 2019.
De gesprekken en de voordracht
Bij de beoordeling van de kandidaten heeft de vertrouwenscommissie gebruik gemaakt van een
gespreksleidraad en scorelijsten waarbij de rollen en taken uit de profielschets als
referentiekader zijn gebruikt. Daarnaast is gelet op de persoonlijke kenmerken.
Bijna alle zes kandidaten hadden passende bestuurlijke ervaring en scoorden voldoende of
goed op de verschillende onderdelen van het profiel. De commissie was van oordeel dat drie
kandidaten zich zo onderscheiden dat zij uitgenodigd konden worden voor de tweede
gespreksronde.
In de gesprekken in de tweede ronde, op vrijdag 6 december 2019, moest duidelijk worden in
hoeverre de kandidaten het beste pasten in de profielschets van de gemeenteraad en welke
kandidaat uiteindelijk als de meest geschikte kandidaat uit de selectie zou komen. In drie
intensieve gesprekken is aan de kandidaten een case voorgelegd in de vorm van een rollenspel
van een turbulente gemeenteraadsvergadering en is doorgevraagd op de rol van burgervader/moeder en op persoonlijke kenmerken.
Na afloop van de tweede gespreksronde zijn de drie kandidaten beoordeeld en heeft de
vertrouwenscommissie met de grootst mogelijke meerderheid een afgewogen keuze gemaakt
voor de nummers 1 en 2 op de aanbeveling voor de nieuwe burgemeester van de gemeente
Stichtse Vecht. Eén van de leden sprak de voorkeur uit voor een omgekeerde volgorde.
Zojuist heeft de besloten raadsvergadering plaatsgevonden, waarin door de gemeenteraad is
besloten dat de aanbeveling van de Vertrouwenscommissie is overgenomen.
De kandidaat die wordt voorgedragen
De heer A.J.H.T.H. (Ap) Reinders (46 jaar) is wethouder en locoburgemeester van de gemeente
Haarlemmermeer. Hij is geboren en getogen in Hoofddorp. Na het voortgezet onderwijs in
Heemstede studeerde hij algemene economie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en
behaalde het doctoraal bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Hij was vooral
werkzaam als consultant, eerst voor KPMG en vanaf 2005 tot 2014 als
directeur/grootaandeelhouder van EVAR Advisory Services, een adviespraktijk met 10
senioradviseurs. Hij vervulde verschillende nevenfuncties, o.a. het voorzitterschap van de Raad
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van Commissarissen van de kinderopvangorganisatie Partou en het lidmaatschap en
voorzitterschap van de Rekenkamercommissie van de gemeente Haarlemmermeer.
In 2014 werd hij benoemd als wethouder van Haarlemmermeer voor de lokale politieke partij
Haarlemmermeerse Actieve Politiek (HAP). Op dit moment heeft hij de portefeuilles economie &
ondernemerschap, werk & inkomen, arbeidsmarktbeleid, dienstverlening ondernemers,
personeel en inkoop- en aanbestedingsbeleid.
De heer Reinders heeft zich zeer verdiept in onze gemeente en zich goed georiënteerd op
uitdagingen, waarvoor een burgemeester van Stichtse Vecht gesteld wordt. Hij heeft er in de
gesprekken blijk van gegeven een optimistisch en gedreven bestuurder te zijn. Hij heeft een
open houding, luistert goed en heeft een vriendelijke uitstraling. Daarnaast kan hij goed sturing
geven, is daadkrachtig en schakelt snel. Hij is in staat de voorzittersrol met verve te bekleden.
De rollen van burgervader en verbinder passen goed bij hem. Hij heeft ervaring met optreden in
de regio en als locoburgemeester met de portefeuille openbare orde en veiligheid.
Wij bevelen bij u aan om Ap Reinders voor te dragen aan de minister van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties voor het ambt van burgemeester van Stichtse Vecht.
Besluit
De voorzitter van de raad leest het besluit voor:
De raad van de gemeente Stichtse Vecht,
gelezen het rapport van bevindingen van de vertrouwenscommissie met betrekking tot de
aanbeveling voor het burgemeestersambt in de gemeente Stichtse Vecht;
gehoord de beraadslagingen van de gemeenteraad van hedenavond;
besluit
de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de onderstaande kandidaat aan te
bevelen voor het burgemeestersambt in de gemeente Stichtse Vecht:
de heer A.J.H.T.H. Reinders, thans wethouder en locoburgemeester van de gemeente
Haarlemmermeer.
Vervolgprocedure
De voorzitter licht nogmaals toe dat de raad vanavond een besluit heeft genomen over de
voordracht voor de nieuwe burgemeester. Deze voordracht wordt nu aan de minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gestuurd.
Daarnaast brengt de commissaris van de koning in de provincie Utrecht nog een advies uit.
Het kabinet moet een besluit nemen over deze voordracht. Daarna moet het Koninklijk Besluit
worden getekend. Op dit moment is de verwachting dat de nieuwe burgemeester begin februari
2020 kan worden geïnstalleerd.
Dankwoord
Het raadslid Jos van Nieuwenhoven bedankt de leden van de vertrouwenscommissie, de
adviseurs en de ondersteuners van de griffie voor het vele werk dat is verricht. (Applaus)
De voorzitter sluit de vergadering om 21.17 uur.
Griffier,

Voorzitter,

MdJ, JAH, 12-12-2019
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