Besluitenlijst raadsvergadering van 3 september 2019, aanvang 20.00 uur
Aanwezig
Voorzitter
Griffier
Raadsadviseur
De leden
VVD

Yvonne van Mastrigt
Jelle Hekman
Marijke de Jong

CDA
Streekbelangen
PvdA
ChristenUnie-SGP
Maarssen 2000
PVV
Het Vechtse Verbond

Rianne Beekman, Pauline Bredt-Aler, Rick Nederend,
Babet de Vries en Arjan Wisseborn
Rein Bonhof, Ron Druppers, Suzanne Kox-Meijer,
Hans van Maanen, Ronald van Liempdt, Onno Tijdgat,
en Bas Verwaaijen
Albert Gemke, Annet Schoevaars, Tjeerd Schuhmacher
en Gertjan Verstoep
Klaas Overbeek en Pim van Rossum
Rob Roos en Karin van Vliet
Els Swerts en Douwe van der Wal
Ike Roetman en Frans de Ronde
Riëtte Habes
Wim Ubaghs
Mieke Hoek

Wethouders
VVD
GroenLinks
CDA
PvdA

Jeroen Willem Klomps
Linda van Dort
Hetty Veneklaas
Maarten van Dijk

Tevens aanwezig
Hans Oosters
Bas Thomas

Commissaris van de Koning provincie Utrecht
Chef Kabinet provincie Utrecht

Afwezig
VVD
Lokaal Liberaal
GroenLinks
CDA
Streekbelangen
PvdA

Jos van Nieuwenhoven
Frank van Liempdt
Ed Theunen
Sarah van Lindenberg-Hess
Jacques Helling
Joseph Toonen

Lokaal Liberaal
GroenLinks

1.

Opening.
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder de Commissaris
van de Koning, de heer Oosters, en Chef Kabinet, de heer Thomas.
Zij deelt mee dat mevrouw Van Lindenberg-Hess en de heren Van Nieuwenhoven, Van Liempdt,
Theunen, Helling en Toonen afwezig zijn.

2.

Spreekrecht inwoners.
a. Sander Jonker uit zijn zorgen over de openbare ruimte en de verloedering van onder andere
Maarssenbroek en de omgeving van De Meent. Hij gaat in op slecht onderhoud en
achterstallig beheer. Bewoners willen samen met de gemeente aan een oplossing werken.

Pagina 1 van 5

Ook gaat hij in op de eenzaamheid onder jongeren. Ook dit kan invloed hebben op de
openbare ruimte.
Schorsing van 20.10 tot 20.20 voor herstel van de geluidsweergave in de zaal.
b. Kees Neervoort spreekt in namens de besturen van 9 voetbalverenigingen in Stichtse Vecht.
Hij vraagt aandacht voor het voornemen van het college om de verantwoordelijkheid voor de
velden over te dragen aan de verenigingen. Financieel ziet dat er voor de verenigingen slecht
uit. De gezamenlijke besturen verzoeken de raad er bij het college op aan te dringen om het
voornemen om dit per 1 januari 2020 te laten ingaan, van tafel te halen.
De burgemeester vraagt de heer Neervoort nadere informatie hierover, via de griffie, naar de
raad te sturen. Het college zal een memo met informatie naar de raad sturen. Zij adviseert de
heer Neervoort om niet in te spreken bij de commissie Sociaal Domein van 10 september,
maar een maand later op 8 oktober. Zij zal het presidium vragen dit onderwerp voor 8
oktober te agenderen en de heer Neervoort voor die vergadering uit te nodigen.
De heer Neervoort kan zich hierin vinden.
Toezegging burgemeester:
1. een memo van het college over de privatisering van buitensportaccommodaties naar de raad
sturen;
2. het presidium vragen de privatisering van buitensportaccommodaties te agenderen voor de
commissie Sociaal Domein van 8 oktober 2019 en de heer Neervoort voor deze vergadering
uit te nodigen.
3.

Vaststellen van de agenda.
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

4.

Afleggen ambtseed door nieuwe gemeentesecretaris, Frank Halsema.
De heer Halsema legt de verklaring en belofte af.

Schorsing van 20.35 tot 20.40 uur voor felicitaties.
5.

Profielschets voor een nieuwe burgemeester.
Mevrouw Bredt-Aler geeft namens de Vertrouwenscommissie i.o. een toelichting op de
totstandkoming van de profielschets. Vertegenwoordigers van alle politieke partijen in de raad
hebben gezamenlijk gesproken over wat zoekt Stichtse Vecht voor een burgemeester.
Voor deze profielschets is ook de mening van de inwoners van Stichtse Vecht gevraagd. Zij
konden hun mening digitaal geven middels een online enquête en via een schriftelijke enquête
waarvoor raadsleden op weekmarkten in een viertal kernen aanwezig waren.
De Commissaris van de Koning, de heer Oosters, gaat in op de verdrietige aanleiding voor deze
vacature, het overlijden van Marc Witteman. Hij geeft de raad complimenten voor de wijze hoe
met zijn ziekte en overlijden is omgegaan. En complimenten voor de waarnemend
burgemeester, Yvonne van Mastrigt, voor de wijze waarop zij de uitvoering van de taken op zich
heeft genomen.
Het legt het proces uit en zijn rol als Commissaris hierin. De vacature wordt van 4 tot 25
september opengesteld.
Hij benadrukt de geheimhouding voor de hele raad wat betreft de bekendmaking van de
nummer 2 in de besloten raadsvergadering en voor de Vertrouwenscommissie wat het gehele
proces betreft.
Hij geeft zijn complimenten voor de mooie, duidelijke profielschets waarin met aantrekkelijke
citaten onderwerpen helder zijn gemaakt.
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De profielschets spreekt over een burgervader/-moeder. Hij vindt het van belang dat het aantal
vrouwen in het burgemeestersambt toeneemt. Hij wil vrouwen met nadruk oproepen om te
solliciteren naar het burgemeestersambt in Stichtse Vecht. Hij hoort graag of de raad het
daarmee eens is.
Burgemeester constateert dat de meerderheid van de raad instemmend knikt.
De Commissaris leest in de profielschets dat een informele, zichtbare en betrokken
burgemeester wordt gezocht die bovendien signaal gevoelig is. Een verbinder met aanjagende
kwaliteiten, innoveert en pro-actief handelt. Hoeveel ruimte krijgt de burgemeester om te
innoveren en pro-actief te handelen?
Mevrouw Bredt-Aler antwoordt dat het verbinden voor de Vertrouwenscommissie een heel
belangrijk thema is. Zowel het verbinden van de 12 kernen met elk hun eigenheid, maar ook de
mensen onderling en met de gemeente en de raad met het college. Voor het aanjagen wordt
veel ruimte geboden, daar waar het mogelijk is en daar waar de burgemeester het zinnig acht
om vernieuwingen aan te brengen en ontwikkelingen aan te jagen.
De Commissaris vraagt of de burgemeester naast de wettelijke taken ook een inhoudelijke
portefeuille kan krijgen.
Mevrouw Habes antwoordt dat gezocht wordt naar een handhaver, een netwerker. Het college
heeft haar taken verdeeld in portefeuilles. Er is geen noodzaak om daarin te schuiven. Gezocht
wordt naar een vertrouwenspersoon die goed kan communiceren. Een burgemeester die zijn of
haar rol pakt in het netwerken en Stichtse Vecht op de kaart zet. Een krachtig handhaver die
daar strategisch mee omgaat. Dossiers over ondermijning en integriteit zijn belangrijke thema’s.
De commissaris adviseert de Vertrouwenscommissie goed door te vragen naar de ervaring en
de visie van de burgemeester op het gebied van ondermijning en integriteit. Hij zal dat zelf ook
doen.
De burgemeester moet boven de partijen staan en indien nodig zaken aanpakken. Past dat
voldoende bij de bestuurscultuur van Stichtse Vecht? Hoe typeert de raad de bestuurscultuur
van Stichtse Vecht? Krijgt de burgemeester voor deze rol de ruimte?
De heer Roos vertaalt dit naar hoe met elkaar wordt samengewerkt en hoe liggen de onderlinge
verhoudingen. De onderlinge verhoudingen tussen raadsleden en tussen raads- en collegeleden
zijn goed, hoewel er ook wrijvingen zijn. De fatsoensnormen liggen hoog. Wij benaderen elkaar
respectvol. Er is een zekere krampachtigheid ontstaan als het gaat over integriteit. Daarin is een
harde afrekencultuur ontstaan. Stichtse Vecht kent een beperkte vorm van dualisme. De griffie
kenmerkt zich vooral door een ondersteunende en faciliterende rol bij raadsvergaderingen. Het
merendeel van de raad heeft oog voor het belang van de inwoners en de ondernemers, zonder
daarbij in cliëntalisme te vervallen. Soms wordt de grens tussen het algemene en het individuele
belang overschreden. Het inhoudelijk debat in de raad is niet hoog ontwikkeld en vergaderingen
duren lang. Er is behoefte aan een kordaat optredende voorzitter. De raad heeft zelf
geconcludeerd dat de raad beter zou kunnen functioneren. Gezocht wordt naar een
burgemeester die “de olifant in de kamer” durft te benoemen. Dit vraagt om pro-actief signalen te
benoemen en een daadkrachtig optreden. Waarde wordt gehecht aan een goede voorzittersrol
waarbij het besluitvormingsproces betere kansen krijgt waarbij de voorzitter boven de partijen
dient te staan. Een strakke regisseur die ook de vertaalslag naar de inwoners kan maken en het
uitwisselen van standpunten stimuleert. Een moedige, pro-actieve burgemeester die gevoelig is
voor signalen die niet goed zijn voor Stichtse Vecht in haar geheel en die durft te benoemen en
daarop wil acteren in zowel beleidsmatige als praktische zin.
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De Commissaris vraagt vervolgens of de gevraagde ruime bestuurlijke ervaring politieke
bestuurlijke ervaring dient te zijn of mag die ervaring ook zijn opgedaan in het bedrijfsleven of in
overheidsorganisaties. Staat de raad open voor kandidaten met een afwijkende CV en hoe
verhoudt zich dat tot de reacties van de inwoners die ervaringen uit het bedrijfsleven iets te lijken
prevaleren?
Mevrouw Hoek antwoordt dat de nieuwe burgemeester brede bestuurlijke ervaring dient te
hebben. Dat hoeft niet persé binnen de politiek zijn opgedaan. Dat kan ook in het bedrijfsleven
of binnen andere bestuurlijke organen zijn opgedaan. Wel moet aangetoond kunnen worden dat
de kandidaat op het bestuurlijke vlak vernieuwend is geweest en het politieke speelveld op
waarde kan schatten. Gevraagd wordt om een evenwichtige bijdrage te leveren in verschillende
bestuurlijke organen, zoals de U10- en de VRU. Een groot netwerk is belangrijk. Contacten met
provincie, Rijk en buurgemeentes zijn heel belangrijk.
De Commissaris vraagt of Stichtse Vecht op zoek is naar iemand die aan het begin van zijn of
haar carrière staat of in het midden van zijn of haar loopbaan. Of mag het ook een laatste functie
binnen het openbaar bestuur zijn?
De heer Roetman antwoordt dat een burgemeester wordt gezocht die niet aan het einde van zijn
of haar carrière staat. Anderzijds wordt wel bestuurlijke ervaring gevraagd. Dat is voor iemand
die net in een bestuurlijke functie stapt lastig. Het is niet zo dat de kandidaat al een
burgemeestersfunctie moet hebben bekleed.
De Commissaris vraagt per fractie in één woord aan te geven wat het belangrijkste element uit
de profielschets is.
PVV, GroenLinks en Lokaal Liberaal vinden “daadkracht” het belangrijkste element. PvdA en
ChristenUnie-SGP “verbindend”. Maarssen 2000 “betrokken; Het Vechtse Verbond “zichtbaar”;
Streekbelangen “pro-actief”; CDA “vader/moeder” en VVD “boven de partijen”.
De profielschets is unaniem conform vastgesteld en mevrouw Bredt-Aler overhandigt de
Commissaris een exemplaar.
6.

Verordening op de Vertrouwenscommissie.
Unaniem conform vastgesteld.

7.

Profielschets voor een nieuwe griffier.
Mevrouw De Vries, voorzitter van de werkgeverscommissie, geeft een toelichting op de
profielschets. De Werkgeverscommissie heeft met raadpleging van de fractievoorzitters,
burgemeester en gemeentesecretaris een profielschets voor een nieuwe griffier opgesteld. De
huidige griffier, de heer J.A. Hekman, gaat met ingang van 6 februari 2020 met pensioen. Er
wordt niet alleen gezocht naar een ervaren griffier, maar de vacature staat ook open voor
plaatsvervangend griffiers en ervaren raadsadviseurs. De werkgeverscommissie wordt
ondersteund door een extern bureau. Gestreefd wordt naar een benoeming in de raad van 19
november 2019.
De profielschets wordt unaniem conform vastgesteld.
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Hierna sluit de voorzitter de vergadering om 21.25 uur.

1 oktober 2019

Griffier

Voorzitter

MdJ,
4-9-2019
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