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Besluitenlijst van de Besluitenlijst van de Besluitenlijst van de Besluitenlijst van de bijzondere bijzondere bijzondere bijzondere openbare openbare openbare openbare vergadering van de raad van de gemeente Beemster, vergadering van de raad van de gemeente Beemster, vergadering van de raad van de gemeente Beemster, vergadering van de raad van de gemeente Beemster, 

gehouden op gehouden op gehouden op gehouden op 2 oktober 2 oktober 2 oktober 2 oktober 2014, aanvang2014, aanvang2014, aanvang2014, aanvang 2 2 2 20:000:000:000:00    uuruuruuruur in de raadzaal te Middenbeemster in de raadzaal te Middenbeemster in de raadzaal te Middenbeemster in de raadzaal te Middenbeemster....    

 

Aanwezig:Aanwezig:Aanwezig:Aanwezig:     

De heer N.C.M. de Lange (waarnemend) voorzitter 

De heer M. Timmerman  griffier 

Mevrouw I. Fidder-Langerijs  BPP 

Mevrouw B.A.C. Jonk-de Lange BPP 

De heer L.J.M. Schagen BPP 

De heer L.D.J. Fabriek CDA 

De heer G.J.M. Groot D66 

Mevrouw A.M.J. Segers D66 

De heer J.W.T. Smit D66 

De heer J.R.P.L. Dings PvdA/GroenLinks 

De heer H.J. Vinke PvdA/GroenLinks 

Mevrouw. M.L. van Boven VVD 

  

Mede aanwezig:Mede aanwezig:Mede aanwezig:Mede aanwezig:  

De heer J.W. Remkes commissaris van de Koning 

De heer R.A.P. Wortelboer kabinetschef 

  

AfwezigAfwezigAfwezigAfwezig (met kennisgeving) (met kennisgeving) (met kennisgeving) (met kennisgeving)     

De heer H.N.G. Brinkman  burgemeester 

De heer A.N. Commandeur CDA 

Mevrouw E.J. Helder-Pauw VVD 

 

1.1.1.1. OpeningOpeningOpeningOpening. 

De voorzitter opent de vergadering en heet de commissaris van de Koning, de kabinetschef, de 

raadsleden, de wethouders, de andere aanwezigen op de publieke tribune en de kijkers thuis welkom 

bij deze bijzondere openbare raadsvergadering. 

Hij meldt de afwezigheid van mevrouw Helder en de heer Commandeur. Gezien het onderwerp heeft 

de heer Brinkman aangegeven (ook) niet bij deze vergadering aanwezig te zullen zijn.  

Aanleiding voor deze vergadering is het feit, dat de heer Brinkman per april 2015, in het jaar waarin 

hij 65 jaar wordt, zijn ambt van burgemeester neerlegt. Er moet dus een procedure worden gestart 

voor de benoeming van een nieuwe burgemeester. Bij deze procedure is het aan de gemeenteraad 

om een profielschets voor de nieuwe burgemeester vast te stellen.  

In deze procedure is een belangrijke rol weggelegd voor de vertrouwenscommissie.  

De gemeenteraad regelt de samenstelling, functieverdeling en taken en bevoegdheden van deze 

commissie. Deze vergadering staat volledig in het teken van dit onderwerp.  

 

2.2.2.2. Inventarisatie spreekrecht burgersInventarisatie spreekrecht burgersInventarisatie spreekrecht burgersInventarisatie spreekrecht burgers....    

 Er hebben zich geen insprekers gemeld. 

 

3.3.3.3. Vaststellen van de profielschets voor de te benoemen burgemeester van Beemster.Vaststellen van de profielschets voor de te benoemen burgemeester van Beemster.Vaststellen van de profielschets voor de te benoemen burgemeester van Beemster.Vaststellen van de profielschets voor de te benoemen burgemeester van Beemster.    

De voorzitter geeft aan, dat er een concept voor de profielschets opgesteld.  

Inwoners van Beemster zijn in de gelegenheid gesteld om door middel van een vragenformulier aan te 

geven wat zij belangrijk vinden voor de nieuwe burgemeester. Hierop zijn ruim 80 reacties ingekomen. 

De resultaten hiervan zijn meegenomen bij het opstellen van de concept profielschets. 
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Voor de behandeling van de profielschets zal eerst het woord worden gegeven aan de commissaris 

van de Koning. Daarna is er gelegenheid tot het stellen van vragen en kunnen de leden zich 

uitspreken over het concept voor de profielschets.  

Hierna geeft hij het woord aan de heer Remkes. 

De heer Remkes wijst op de vertrouwelijkheid die tijdens en na deze procedure geldt en wat de 

consequenties zijn als de vertrouwelijkheid wordt geschonden: de procedure wordt dan gestaakt en er 

wordt aangifte gedaan. Verder wijst hij erop, dat de vertrouwenscommissie niet zelfstandig 

inlichtingen mag inwinnen over de kandidaten. 

Hij heeft kennis genomen van de voorgestelde verordening. Hij vindt het een goed voorstel omdat 

hierin ook regels zijn opgenomen voor onder andere de functioneringsgesprekken.  

En ook omdat de verordening ruimte laat om een wethouder als adviseur en de gemeentesecretaris 

als plaatsvervangend secretaris toe te voegen aan de vertrouwenscommissie, met dien verstande dat 

beiden geen stemrecht hebben. Hij adviseert om beide functionarissen in deze hoedanigheid toe te 

voegen aan de vertrouwenscommissie. 

Voorts geeft hij aan, dat over de kandidaat die wordt voorgedragen inlichtingen worden ingewonnen bij 

de AIVD en de belastingdienst. Dit is relatief nieuw en extra bovenop het gebruikelijke onderzoek wat 

eerder in de procedure wordt uitgevoerd.  

De profielschets is duidelijk over de beschikbaarheid van een ambtswoning (die is er niet) en een 

eventueel assessment. 

De tijdslijn gaat er vanuit dat hij op 11 december 2014 kan spreken met de vertrouwencommissie 

over de selectie van de kandidaten en dat op 15 of 16 april 2015 de nieuwe burgemeester kan 

worden geïnstalleerd. En dat is kort nadat de heer Brinkman het ambt heeft neergelegd. 

Over de profielschets heeft hij de volgende vragen. 

- Het aantal competenties in de profielschets geeft het beeld van “een schaap met 5 poten”. Op 

welke competenties ligt de focus? 

- Bij de woorden “dit stelt Beemster in staat om tot in lengte van jaren bestuurlijk zelfstandig 

blijven” in de paragraaf bestuurlijke ambtelijke omgeving, vraagt hij zich af of een goed lezer zich 

niet zou afvragen of deze conclusie niet te optimistisch is nu de ambtelijke samenwerking met 

Purmerend nog maar 9 maanden op weg is. 

- De gekozen geconstructie voor de ambtelijke samenwerking stelt hoge eisen aan de kwaliteit van 

het opdrachtgeverschap. Welke specifieke rol verwacht de raad daarbij van de burgemeester? 

- Het beschreven belang van burgerparticipatie: als dit goed wordt opgepakt, stelt dit dan ook eisen 

aan de rolopvatting van de raad en dus ook aan de wijze waarop de burgemeester als voorzitter 

van de raad moet handelen? 

- Roept de raad ook personen op om te solliciteren, die geen politiek bestuurlijke ervaring hebben 

maar wel over de kwaliteiten beschikken vanuit een functie in het bedrijfsleven? 

- Welke politiek neutrale portefeuilles zou de burgemeester kunnen krijgen? 

- De raad vraagt bij deze portefeuilles een actieve en warme houding van de burgemeester vanuit 

het principe “lokaal wat kan, centraal wat moet”. Wordt met deze warme houding, affiniteit met dit 

principe bedoeld of iets anders? 

- In de profielschets wordt aangegeven wat de raad van de burgemeester verwacht in 

crisissituaties. Welke rol verwacht de raad op het bredere terrein van de openbare orde en 

veiligheid? 

- De burgemeester kan genoodzaakt zijn om maatregelen op het terrein van de openbare orde en 

veiligheid te nemen waardoor hij geen “burgemeester van alle inwoners kan zijn” zoals de 

profielschets stelt. Waar ligt de focus? 

- De profielschets stelt, dat de burgemeester de bewaker is van de bestuurlijke integriteit. Welke rol 

heeft de raad hier zelf in?  
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De heer Dings beantwoordt de vragen. 

- De volgorde in de competenties geeft aan waar de focus ligt (van boven naar beneden). 

- De ervaringen tot nu toe met de ambtelijke samenwerking met Purmerend zijn redelijk tot goed. 

Scherpte en monitoren is nodig omdat het geen vanzelfsprekendheid is dat producten waarvoor 

opdracht is gegeven ook zo worden geleverd. Dit stelt inderdaad hoge eisen aan het 

opdrachtgeverschap. De burgemeester vervult in dit proces een belangrijke rol. De afspraken 

voorzien erin, dat hij met zijn ambtsgenoot periodiek overleg heeft en daarbij verwacht de raad 

dan een duidelijk signalerende rol bij eventuele knelpunten. 

- Door bijvoorbeeld de 3 decentralisaties zal de rol van de raad veranderen en daarbij is 

burgerparticipatie een belangrijk element. De raad moet zich deze nieuwe rol en het kunnen 

ontstaan van meer horizontale relaties, eigen maken. De burgemeester zal als voorzitter van de 

raad zich actief voor dit proces moeten inzetten. 

- Beemster roept ook kandidaten op die politiek bestuurlijke ervaring hebben maar nu werkzaam 

zijn in het bedrijfsleven. Beemster is een ondernemende gemeente en daarbij past een kandidaat 

die gevoel voor ondernemerschap heeft. 

- Bij de huidige portefeuilleverdeling heeft de burgemeester politiek neutrale portefeuillles. Dit geeft 

een beeld van waaraan moet worden gedacht en dan gaat het bijvoorbeeld om de portefeuille 

werelderfgoed (siteholder), toerisme en recreatie, personeelszaken, communicatie en voorlichting. 

Er is een redelijk ruimhartige benadering van dit onderwerp zodat er voldoende zwaarte is ten 

opzichte van de andere portefeuillehouders. 

- Vanuit het principe “lokaal wat kan, centraal wat moet”, moet de burgemeester een warm 

pleitbezorger en verdediger zijn van wat er lokaal wordt uitgevoerd en mag hij niet makkelijk 

meebuigen met centralistische neigingen als die er zijn.  

- De rol en houding die de raad verwacht van de burgemeester bij crisissituaties, verwacht de raad 

ook van hem bij de uitvoering van de wettelijke taken op het terrein van openbare orde en 

veiligheid. Zo moet dit worden gelezen in de profielschets. 

- Bij een discrepantie tussen “er zijn voor iedereen” en de noodzaak om in het belang van de 

handhaving van de openbare orde en veiligheid met harde hand op te treden, moet de 

burgemeester zich richten op de handhaving van de openbare orde en veiligheid. 

- De bewaking van de bestuurlijke integriteit is niet alleen een zaak voor de burgemeester. De raad 

en de burgemeester zullen met elkaar de dialoog aangaan met het doel om elkaar scherp te 

houden. 

De heer Schagen voegt aan dit laatste toe, dat de burgemeester ook vertrouwenspersoon bij dit 

onderwerp moet zijn. De heer Remkes onderschrijft dit met de toevoeging, dat de burgemeester de 

functionaris is waartegen alles over de onderwerp gezegd moet kunnen worden. Hij wijst er op, dat dit 

ook vergt van de burgemeester dat hij stevig genoeg moet zijn om daadkrachtig op te treden bij 

onwelwillendheid van een raadslid of een wethouder 

De voorzitter stelt vast, dat de vragen de raad geen aanleiding geven om het concept van de 

profielschets aan te passen. De vragen en antwoorden zijn bedoeld geweest als nadere toelichting op 

de inhoud van de profielschets. 

De heer Groot complimenteert de raad met deze profielschets. Als stemverklaring stelt hij dat de 

leden van zijn fractie van harte met dit document instemmen. 

Hierna constateert de voorzitter dat de raad (unaniem) de profielschets overeenkomstig het 

aangeboden ontwerp heeft vastgesteld. 

 

4.4.4.4. Vaststellen van de Verordening op de vertrouwenscommissie.Vaststellen van de Verordening op de vertrouwenscommissie.Vaststellen van de Verordening op de vertrouwenscommissie.Vaststellen van de Verordening op de vertrouwenscommissie. 

De voorzitter constateert dat dit voorstel geen aanleiding tot een reactie geeft en stelt vast, dat de 

raad (unaniem) besluit de verordening vertrouwenscommissie Beemster 2014 vast te stellen onder 

gelijktijdige intrekking van de verordening op de vertrouwenscommissie van  

29 oktober 2002. 
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5.5.5.5. Benoemen leden van de vertrouwenscommissieBenoemen leden van de vertrouwenscommissieBenoemen leden van de vertrouwenscommissieBenoemen leden van de vertrouwenscommissie 

De voorzitter constateert dat dit voorstel geen aanleiding tot een reactie geeft en er geen behoefte is 

aan stemming. Hij stelt vast, dat de raad (unaniem) besluit de commissie als volgt samen te stellen:  

- De heer N.C.M. de Lange, voorzitter 

- De heer J.R.P.L. Dings, plaatsvervangend voorzitter 

- De heer A.N. Commandeur, lid 

- De heer G.J.M. Groot, lid 

- Mevrouw M.L. van Boven, lid 

- De heer M. Timmerman, secretaris 

- De heer G.H. Hefting, adviseur 

- Mevrouw E. Kroese-Vrolijks, plaatsvervangend secretaris 

 

De voorzitter sluit dit agendapunt af met de opmerking, dat de raad met dit besluit het  advies heeft 

gevolgd om een wethouder als adviseur in de commissie te benoemen en de gemeentesecretaris als 

plaatsvervangend secretaris. 

 

6.6.6.6. SluitingSluitingSluitingSluiting....    

De voorzitter spreekt uit, dat de vertrouwenscommissie zich bewust is van de zorgvuldigheid en 

vertrouwelijkheid bij deze procedure.  

De heer Remkes sluit zijn aanwezigheid af met de woorden, dat hij zich zal inspannen om deze mooie 

gemeente aan een goede burgemeester te helpen. 

Hierna sluit de voorzitter de vergadering om 20:30 uur. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare  

vergadering van de raad d.d. 21 oktober 2014 

 

de voorzitter,   de griffier, 

 

 

 

H.N.G. Brinkman  M. Timmerman 


