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J.G. van Maanen
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1. Opening en mededelingen
De voorzitter:
lk open deze speciale gemeenteraad met een hartelijk welkom aan onze Commissaris van de

Koning in de provincie Gelderland en aan de Chef Kabinet de heer Tromp, u ziet ze beiden

naast m'rj zitten, om vanavond, om het heel simpel te zeggen, de profielschets die gemaakt is

over de nieuwe burgemeester, om die op te halen. En hij zal waarschijnlijk, Commissaris

kennende, u daar ook over willen bevragen.
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We moeten eerst een primusnummer trekken. Nummer 1-6, mevrouw Kuilenburg, Van
Kuilenburg dus, u mag beginnen als wij het over stemmen hebben dus.

Er is een bericht van verhindering van, even kijken of hij er is, hij wist niet of hij later kwam,
maar de heer De Man van Dorpsbelangen is afwezig, de heer Van Maanen is de eerste
waarnemend voorzitter van de gemeenteraad, die is ook afwezig, en de heer Van Krieken van
het CDA is afwezig. Mevrouw Karsemeijer van D66, fractievoorzitter, is ook later. Maar ik wil
toch iemand die aanwezig is en weer gezond terug in deze raad, twee maanden afwezig
geweest meneer de Commissaris, is ziek geweest, maar ze wilde vanavond echt hier aanwezig
zijn, van harte welkom en goede beterschap (gericht aan mevrouw De Heus-van Wijk,
fractievoorzitter van Dorpsbelangen -notulist).

2. Vaststellen raadsagenda 25 april 2019
De voorzitter:
Vaststellen van de agenda. Kunt u instemmen met de agenda? Dan is hij hierbij vastgesteld

3. Vaststellen Profielschets voor een nieuwe burgemeester van West Betuwe
De voorzitter:
Dan kunnen we overgaan tot het vaststellen van de profielschets voor een nieuwe
burgemeester van West Betuwe en ik zou de voorzitter van de vertrouwenscommissie willen
verzoeken een toelichting te geven op de profielschets en die zal de profielschets aanbieden
aan de Commissaris van de Koning. En ik neem aan dat u ook een toelichting zult geven op de
profielschets, de procedure en de raadpleging van de inwoners, wat ik zelf wel heel interessant
vind. Dus het woord is aan de heer Van Bruchem. En ik wil u verzoeken om hier, bij de
katheder, te komen staan.

A.Toelichting op de profielschets en aønbieding von de profielschets øøn de CommÍssoris vøn
de KonÍng van Gelderlønd door de voorzitter vøn de vertrouwenscommissie L. van Bruchem
De voorzitter van de vertrouwenscommissie Van Bruchem:
Dank u wel voorzitter. Voorzitter, Commissaris van de Koning, collegeleden , er zijn er maar
twee die we hebben vanavond, collega-raadsleden, ambtenaren en publiek. We zijn vanavond
bij elkaar op een best bijzonder moment en dat gaat dit jaar, hopen we, nog een aantal malen
gebeuren. We hebben een nieuwe burgemeester nodig voor onze nieuwe gemeente. De

vertrouwenscommissie, bestaande uit alle fractievoorzitters, met daarbij als adviseurs een
wethouder en een gemeentesecretaris, ondersteund door de griffie, griffier moet ik zeggen, is
er trots op vanavond u als Commissaris de profielschets van onze nieuwe burgemeester te
kunnen overhandigen. Het is voor u niet meer de eerste keer, ondanks dat u nog maar net
Commissaris geworden bent. Graag feliciteren wij u nu nogmaals met uw benoeming, ik meen
6 februarijongst leden. Ook hebben w'rj ons oor als vertrouwenscommissie bij onze burgers te
luisteren gelegd, en daar komt een heel aardig beeld uit. Ruim zeshonderd burgers hebben
binnen, ja binnen één week gereageerd. Wij rekenen er echt op Commissaris, dat wij een
burgemeester krijgen die wij nodig hebben.

Wat voor een burgemeester zoeken wij? Welke eigenschappen en kwaliteiten moet de nieuwe
burgemeester hebben? Laat ik dan beginnen met de term 'gezaghebbend verleider'. Een raar
woord uit mijn mond natuurlijk. Natuurlijk is dat een term met een knipoog. Maar de gedachte
er achter is precies wat de gemeente zoekt. lemand die in staat is anderen mee te nemen. Niet
alleen door argumenten, maar ook door houding en gedrag.
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En die houding en gedrag zitten dan ook in die term gezaghebbend. lemand die er mede, dat is

belangrijk, op basis van ervaring vanaf dag één er staat, er echt is. Een zichtbare en

benaderbare burgemeester die zich gemakkelijk onder de mensen begeeft. Die verschillen

respecteert. Kernen en bevolkingsgroepen benadert in het besef van hun eigenheid.

ln onze gemeente, Commissaris, gaan zelfredzaamheid en ondernemersgeest hand in hand.

Kandidaten die zich oriënteren op onze nieuwe gemeente West Betuwe zullen merken dat

conservatisme en vernieuwings-behoefte beide aanwezig zijn. Religie speelt een belangrijke rol

voor mensen; in het verenigingsleven, kerkelijk, en in beleidsprocessen wordt dat opgemerkt.

West Betuwe is aan de andere kant een groene gemeente. We weten echter nog niet goed hoe

we de energietransitie echt moeten bevorderen. Het is belangrijk dat de burgemeester onze

gemeente goed weet te positioneren in de regio, maar ook daarbuiten. Kansen signaleert en

benut. Ook een echte onderhandelaar is, juist door de veelheid van verbonden partijen is dat

laatste heel belangrijk. lemand met gezag en wijsheid. Een burgemeester met moed en de

vaardigheid heeft om sentimenten bespreekbaar te maken. Wij zijn een fusiegemeente, er zijn

veel veranderingsprocessen gaande, mensen moeten gesteund worden, vertrouwen moet

worden gegeven, er moet een sfeer, of een atmosfeer van durf ontstaan. Leiding geven aan

veranderingsprocessen, mensen meenemen. Op het ambtenarenapparaat komt heel veel af.

De moderniseringsslag die de ambtelijke organisatie heeft ingezet kent een hoog

ambitieniveau. De fusie heeft voor de medewerkers een grote impact. Meestal positief maar

soms best wel lastig. De ondersteuning van het ambtelijk apparaat, toerusting et cetera, is

natuurlijk niet direct een taak voor de nieuwe burgemeester. De gemeentesecretaris, het Ml
vervult daarin de belangrijkste rol. Maar, wij onderschatten als vertrouwenscommissie, als

gemeenteraad, de rol van de burgemeester in deze absoluut niet. Dus samenwerken met de

gemeentesecretaris is vanzelfsprekend. Twee sparringpartners. ln het college moet de nieuwe

burgemeester een stevige leider zijn. Kritisch, sturen op kwaliteit, op inhoud en uiteraard op

resultaat. Een collegiaal bestuur met oog voor de positie van ons als gemeenteraad.

Er is gelukkig in onze gemeente veel bedrijvigheid. Sectoren als agro-economie, transport en

logistiek zijn belangrijk. Maar ook bedrijven met hoogwaardige technologie aan de ene kant, en

aan de andere kant de zzp-et. Wij hebben gelukkig geen werkgelegenheidsprobleem. Maar de

burgemeester moet optreden als belangenbehartiger van de ondernemers. Dan hebben we de

regio. Als West Betuwe moeten we ons laten gelden. Dat klinkt natuurlijk nogal negatief. Willen

we als West Betuwe een grote speler in bijvoorbeeld de regio Rivierenland, wij zijn namelijk

twintig procent van het aantal inwoners, willen we een relevante speler zijn. Wij zoeken dus

iemand met een visie op regionale samenwerking, iemand met ervaring in de positionering

binnen zo'n samenspel, ervaring die weet hoe het spel werkt, die is zichtbaar, zich zakelijk kan

opstellen, en de belangen van de gemeente behartigt. En uiteraard weet de burgemeester ook

dat regionale samenwerking niet alleen eenrichtingsverkeer is. Hier komt weer de

gezaghebbend verleider om de hoek kijken. Wij als gemeenteraad vinden dat er behoefte is

aan vermindering van de afstand tussen samenwerkingsverbanden en ons. Daar moeten we,

met de nieuwe burgemeester, sterk over nadenken.

Criminaliteit en ondermijning. Hoe gaan we als samenleving, als gemeenschap, om met regels,

met afual, integriteit, bejegening van elkaar via bijvoorbeeld sociale media. De burgemeester

moet alert zijn, duidelijk zijn, en bij handhaving een rechte rug hebben. De burgemeester kan

op steun van de gemeenteraad rekenen. ln de Veiligheidsregio is onze burgemeester een

bestuurder, maar bij calamiteiten moet hij een daadkrachtige manager zijn.
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We hebben hier nogal wat zaken die aandacht vragen. We hebben bijvoorbeeld veel kilometers
snelwegen, spoorlijnen, rivieren, allemaal met een eigen dynamiek. Gemeenteraad, wij als

gemeenteraad hebben een voorzitter nodig die een belangrijke rol speelt in het versterken van

gezamenlijkheid en in het bevorderen van het algemeen belang. Uiteraard staat de

burgemeester boven partijen. De burgemeester staat ook open voor innovatie en

experimenten op het gebied van inwonerparticipatie. De vertrouwenscommissie heeft
geconstateerd dat wij onze burgers goed aanvoelen. Het beeld uit de raadpleging dat daarin
naar voren kwam, zeshonderd mensen zoals ik net al aangaf, hebben hun mening gegeven,

was namelijk heel herkenbaar: de burgemeester moet zichtbaar zijn, de burgemeester moet
betrouwbaar zijn, hij geeft het goede voorbeeld qua normen en waarden, de nieuwe
burgemeester moet ook een bruggenbouwer zijn, hij moet mensen en groepen aan elkaar
verbinden. En er wordt ook aandacht gevraagd voor het feit dat wij een inclusieve gemeente,

tussen haakjes, willen, zijn.

Voorzitter, ik ga afronden. Commissaris u bent een belangrijke spil in het proces om tot een

burgemeestersbenoeming te komen. Wij als gemeenteraad, als vertrouwenscommissie,
rekenen op u. De vertrouwenscommissie komt na de zomer bij u op bezoek, wij zijn, hopelijk
met u, benieuwd naar het aantal sollicitanten. We zijn vooral benieuwd of wij die ene

burgemeester die bij ons past, die past bij onze mooie, nieuwe gemeente West Betuwe, zullen

vinden, zullen ontvangen. Een door de Koning benoemde burgemeester is voor twee van de

drie fusiegemeenten alenige tijd geleden. Commissaris wij kijken uit naar een goede

samenwerking met u. Dank u wel.

De voorzitter :

De heerVan Bruchem zalde profielschetsoverhandigen aan de Commissaris, even een

fotomoment, ja. Dank u wel meneer Van Bruchem.

B. Gesprek met de CommÍssøris vøn de Koning van Gelderlond over de prolielschets

De voorzitter:
En nu gaan we over tot het agendapunt dat de Commissaris van de Koning met u in gesprek wil
gaan over de profielschets. Die hebben we natuurlijk al van tevoren gekregen en ingekeken en

ik neem aan dat u nog wat vragen wilt stellen. Het woord is aan de Commissaris van de Koning.

De Commrssans:

Dank u wel meneer de voorzitter. Geachte leden van de gemeenteraad van West Betuwe, het
is inderdaad 6 februari geweest dat ik geinstalleerd ben als Commissaris van de Koning van een
prachtige provincie Gelderland. Voor die tijd was ik nog niet zo vaak in de Betuwe geweest, ik
pak nu even het hele gebied, maar ik kan u verzekeren dat ik de afgelopen acht weken
meermalen in de Betuwe ben geweest. Dat heeft natuurlijk onder andere ook te maken met
het aanstaande koninklijk bezoek dat hier plaats zal vinden, nog gefeliciteerd daar ook mee, en

tegelijkertijd ben ik ook in Zaltbommel geweest om daar het profiel op te halen, heb daar de

Motthäus Passion ook mogen bijwonen, kortom ik heb alwarme gevoelens b¡j dit, bij uw
gebied. En in dit geval de oproep die u zoeven deed om voor u natuurlijk een hele goede

burgemeester te selecteren. Daar heeft u zelf ook een hele belangrijke positie in hè, als

vertrouwenscommissie natuurlijk, en uiteindelijk ook in de voordrachten, het advies dat u gaat

formuleren richting de Kroon. Maar ik zal echt m'n opperste best doen zoals ik dat bij iedere
gemeente natuurlijk doe, maar u doet nog een extra oproep om het zomaar even te zeggen.
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Goed, welke vragen eh, ik heb het inderdaad van tevoren mogen ontvangen. Allereerst wil ik u

trouwens complimenteren over de profielschets. Ja, ik moet u eerlijk zeggen, wie zal hier nu

niet op gaan solliciteren. lk vind het een prachtige profielschets met wat dit gebied, wat West

Betuwe allemaal te bieden heeft, welke uitdagingen op verschillende terreinen, daar ga ik

straks dieper op in. Maar nogmaals mijn complimenten voor de manier waarop u het heeft

beschreven. Tegelijkertijd natuurlijk ook met datgeen wat u aan de bevolking heeft gevraagd,

zorgt er eigenlijk voor dat er gewoon een compleet beeld ligt, waarin zowel ondergetekende

als u, met name als vertrouwenscommissie, volgens mij eh, ja wel kandidaten naar u toe zult

trekken, daar heb ik eigenlijk helemaalgeen enkele twijfel over. Maar het gaat mij duidelijk om

de meest geschikte persoon. lk start even kort nog met de procedure, en daarna zal ik, ik denk

nog vijf of zestal inhoudelijke vragen willen stellen over het profiel.

Nog even over de procedure. Nou, vanavond hopen we dan dat de profielschets vastgesteld

wordt, daarna zal vrij snel met name door BZK officieel de vacature uitgaan. Publicatie van de

vacature via een aantal media natuurlijk en zoals u waarschijnlijk weet, maar ik zeg het toch

weleven nog bij, de sollicitatiebrief zalgericht moeten worden aan Zijne Majesteit de Koning,

in dit geval geadresseerd aan de Commissaris van de Koning in de provincie Gelderland.

Waarom zeg ik dit? Noem het maar even de bespreking die u en ik met elkaar hebben naar

aanleiding van het profiel, het verslag daarvan zal integraal onderdeel uitmaken van ik noem

het maar het pakket aan informatie wat richting de kandidaten gaat, dus het is in die zin. Het

profiel is van groot belang, dat moet er ook zijn, en dat ligt er ook met gemaakte complimenten

van mijn kant, maar tegelijkertijd is het gesprek dat u en ik zo meteen ook met name met

elkaar krijgen ook van belang, want dan kunnen we mogelijk nog wat dieper ingaan op een

paar dingen en tegelijkertijd zal de betreffende kandidaat die geïnteresseerd is dat lezen en bij

zichzelf denken: o wacht even, als ik uitgenodigd wordt, moet ik daar misschien ook nog een

extra accent leggen. Dat even gezegd hebbende.

Dan over die sollicitatiebrief. Nou, dat u weet, ik win uiteraard justitiële gegevens in over de

kandidaten. Daarnaast is het zo, afhankelijk van uit welke provincie ze komen, zal ik ook aan de

betreffende collega Commissaris van de Koning vragen waar de sollicitant dan vandaan komt.

Zal ik ook nog informatie vragen, dat is ook gebruikelijk om dat te doen. Daarnaast is het zo dat

u als vertrouwenscommissie een lijst, een lijst van alle sollicitanten te zien krijgt. Als u en ik

rond de tafel zitten in het Arnhemse hè, zeg ik dan maar even, in het Huis der Provincie, dus u

krijgt nogmaals de l'rjst van alle sollicitanten te zien. Wij zullen gezamenlijk met elkaar,

vertrouwenscommissie en ondergetekende en ook in samenspraak met de Kabinetschef die de

procedurele lijnen goed bewaakt om het zomaar even te zeggen, zullen we dan, noem het

maar met een zekere shortlist komen, waar we, u en ondergetekende zeggen van nou, dan

gaat u als vertrouwenscommissie het gesprek aan, nadat ik trouwens ook met de kandidaten

heb gesproken. Verder in de procedure; de aanbeveling zal in eerste instantie twee kandidaten

bevatten met een rangorde van nummer één en nummer twee. De vertrouwenscommissie

doet dat en zet de nummers op één en twee. En uiteraard is uw raad zell in een vertrouwelijke
bijeenkomst zal die aangeven wie dan in dit geval op de voordracht op nummer één echt komt

te staan, of nummer twee. Het is misschien wel goed om te melden, de nummer één die u naar

voren brengt zal nog een keer extra gescreend worden door de AIVD en door de

Belastingdienst. U ziet, er zitten nogal wat schijven in en zo, maar dat is ook wat er plaatsvindt.

Daarnaast is er ook een mogelijkheid van assessment, meestal een deel-assessment in de

totale setting.
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Als u zegt als vertrouwenscommissie wij achten het toch van belang , ik las het trouwens ook
ergens in de profielschets, als u zegt, nou we vinden dat facet toch van belang als extra te
screenen, misschien is dat wel ondernemerschap hè, zou zomaar eens kunnen, of in het kader

van wat u aangaf over de organisatie, nou misschien wilt u daar nog bepaalde

kwaliteiten naar boven halen en eens even testen. Maar het is over het algemeen niet een

selectief assessment, laat ik dat er nog even bij zeggen, maar meer gaat het er om van wat
moet er nog gebeuren om misschien die extra kwal¡teiten te ontwikkelen.

Tot slot van dat procedure en aanverwante dingetjes die ik heb genoemd. Vijfenzeventig jaar
heeft u zwijgplicht. Dat is een heel stuk. lk ga nog even na vragen aan de minister van BZK waar
die vijfenzeventig nou precies vandaan komt. Misschien weet mijn Kabinetschef dat, nee, ja

eindelijk, ik heb hem, nee, maar dat is bijzonder. Vijfenzeventig jaar, dat gaat over onze leeftijd
heen zeg ik dan maar even hè, die we mogen meemaken. Maar dan weet u dat in ieder geval.

Laat onverlet dat, echt ik wijs u er op, zo vertrouwelijk mogelijk, gewoon vertrouwelijk er mee

om te gaan, want dat is natuurlijk waar het om draait.

Nou naar de profielschets zelf toe. lk zei al, vijf, misschien nog een zesde vraag. Allereerst ik

heb het compliment nogmaals gegeven. Ja, die gezaghebbende verleider, dat is een vondst. lk

vind het een vondst, ik weet niet wie hem verzonnen heeft, heeft u, ja de SGP? Voorzitter per
interruptie zie ik nou.

De voorzitter:
Meneer van Bruchem ik heb hem uitgelokt, sorry

De voorzitter van de vertrouwenscommissie Van Bruchem:

Heel leuk dat u het zegt. Uiteraard, en daarom ben ik er over begonnen. Om eerlijk te zijn, ik
mag natuurlijk niet uit de school klappen van de vertrouwenscommissie, maar er zijn hier
negen getuigen, bijna, dat ik eigenlijk niet vóór het woord was, dat ik zo eerlijk moet zijn. Maar,
maar, maar we hebben ook geworsteld, hoe kunnen we nou iets moois vinden rondom dit
woord. Het woord heeft een negatieve klank, maar aan de andere kant ook een hele positieve

klank. Dus wij vatten hem heel positief op. En u heeft de woorden meegenomen, en ik proef
een klein beetje dat het woord toch wel iets gaat betekenen in de sollicitatieprocedure.

De Commissaris:

Ja, ja absoluut. lk mag me niet bemoeien met wat voor vragen u stelt, maar dit is wel een

trigger hoor.

De voorzitter van de vertrouwenscommissie Van Bruchem:

Maar, u gaf net zelf aan: ik heb ook een gesprek met de sollicitant, sollicitanten, dus ik denk
toch dat het ook daarin terug zal komen.

De voorzitter:
Commissaris, gaat u door

De Commissaris:

We gaan het meemaken. lk ga het in de vertrouwenscommissie zeker zeggen, maar
compliment voor, voor de vondst en, en het zegt ook wel wat. Nou u heeft al geduid wat u

daaronder verstaat, maar ik ga toch even ¡ets dieper nu.
Pagina 6 van 14



G EM EENTERAAD

WEST
BETUWE

ln de samenvatting van de profielschets heb ik in iedergevalgelezen dat u zoekt naar een

ervaren bestuurder en dat hij ervaring moet hebben opgedaan binnen het openbaar bestuur
En het moet een bestuurder zijn die er vanaf dag één staat. Dat betekent dat u eigenlijk een

compleet ervaren iemand in uw gemeente wil. Dus er is eigenlijk, zo lees ik het hè, en geef
graag uw zienswijze daaraan, zet graag uw zienswijze daar tegenaan, dat in het openbaar

bestuur u zegt, daar moet de ervaring zitten en in andere sectoren willen we dat liever niet.

Kunt u daar toch nog iets over zeggen, want ik zou me best kunnen voorstellen, dat andere

mensen ook een heleboel ervaring hebben opgedaan in het besturen, zijn niet alleen in het

openbaar bestuur te vinden, maar in hele andere sectoren. Dus daar zou ik graag nog iets

dieper op door willen.

De voorzitter:
Wie kan de vraag van de Commissaris beantwoorden? De heer Van Bruchem, of een ander lid?

De heer Van Bruchem.

De voorzitter van de vertrouwenscommissie Van Bruchem:

Het is niet de bedoeling dat ik als voorzitter van de vertrouwenscommissie alleen alle vragen

beantwoord. Als anderen, fractievoorzitters zijn uiteraard even welkom als iedereen. Maar ik
probeer u onze woorden wel te vertolken, dat heb ik net ook geprobeerd natuurlijk. Wij
hebben hier als vertrouwenscommissie over nagedacht, en de zij-instromer, de bekende zij-

instromer uit bijvoorbeeld het bedrijfsleven, zor,r een goede mogelijkheid kunnen zijn, maar de

vertrouwenscommissie kwam toch tot de conclusie dat we een geweldige opgave hebben om
onze nieuwe gemeente, waar heel veel interne processen zeg maar nog niet op elkaar, nog

niet helemaal geautomatiseerd zijn, een hele grote uitdaging vormt. En die uitdaging, als ik er
nog iets dieper op doorga, dan zeggen we zelfs het positioneren van de gemeente in de regio,

is iets waar we vinden dat een wethouder, c.q. een burgemeester zou moeten z'tjn met

ervaring. En wij denken dat ervaring met die processen een hele grote toegevoegde waarde
heeft. Er zijn uitzonderingen natuurlijk, wij zeggen als vertrouwenscommissie nooit nee, maar

we achten de kans heelgroot dat wij de persoon zoeken die nu óf burgemeester, óf wethouder
is. En het zou helemaalgeweldig zijn als hij al, hij of zij, alervaring heeft met een

fusiegemeente zelfs. Dus één: processen in een gemeente die fuseert zijn complex, die moet
dus veel mensen meenemen, dat geldt voor de gemeentesecretaris, maar zeker ook voor de

burgemeester. En daarnaast zijn wij in de regio een grote gemeente geworden en dat willen we

eigenlijk, wat negatief gezegd, uit nutten, vandaar dat wij heel erg opteren voor ervaring.

De voorzitter:
Wil daar iemand nog wat aan toevoegen? Anders komen de anderen straks ook nog aan de

beurt.

De heer Rietbersen. fractievoorzitter Fractie Verenisd West Betuwe {VWB):
Dank u wel voorzitter. Het is niet alleen regionaal, het is ook naar Arnhem, het is ook naar Den

Haag. Wij hebben echt behoefte dat het een topbestuurder is hè, zoals Van Bruchem al aangaf,

maar ook eentje die korte lijnen heeft daar waar de money is, die volgorde. Want we hebben

hier echt behoefte aan goede financiële onderbouwingen en ondersteuning. lk heb één keer

een artikel l2-gemeente meegemaakt, dat hoef ik geen tweede keer mee te maken. Dank u

wel.
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Commissaris, gaat u verder. Dank meneer Rietbergen.

De Commissaris:

Een ander aspect wat duidelijk in uw profielschets naar voren komt heeft te maken met, ik

noem toch maar even de sturingsvisie. Zou u daar ook nog ¡ets nader over kunnen duiden waar

u dan specifiek naar op zoek bent in het kader van die sturingsvisie. Daar ben ik ook wel

benieuwd naar. Dat zou ook in de sollicitatiebrief denk ik dan naar boven moeten komen hè,

dat iemand daar iets over gaat zeggen.

De voorzitter:
Wie mag ik daarbij het woord geven, mevrouw lJff misschien? Oké, nee. Ja

De voorzitter van de vertrouwenscommissie L. van Bruchem:

lk hoorde u twee woorden zeggen, sturingsvisie en besturingsvisie. lk weet niet welke u eerst
bedoelt.

De Commissaris:

U mag beiden wel even doen. ln uw profielschets zit het met name op sturingsvisie

De voorzitter van de vertrouwenscommissie Van Bruchem:

Ja, wat wij bedoelen met sturingsvisie. Het komt eigenlijk ook weer uit het feit dat wij aan het

fuseren zijn, we zijn een nieuwe gemeente, maar uiteindelijk zijn we nog steeds aan het

fuseren. En het fuseren betekent dat wij nu hier staan en ergens naar toe willen gaan. Dat

betekent dat wij een stuur nodig hebben die, zeg maar, iets verder kijkt dan morgen. Ook

verder kijkt dan naar de volgende verkiezingen. Dat is het voordeel van een burgemeester, die

zeg maar een visie heeft om, één hoe wij een organisatie met behulp van MT en

gemeentesecretaris en anderzijds ook hoe we de burger, het bedrijfsleven bij ons als gemeente

betrekken. Dus dat bedoelen we eigenlijk met sturingsvisie. Hoe gaan wij met elkaar deze
gemeente heelerg mooistrategisch maar ook operationeelvorm geven.

De Commissaris:

Mag ik daar ook uit, ik noem het maar even, concluderen dat de burgemeester van u de ruimte
krijgt om daar ook echt in te gaan acteren?

De voorzitter van de vertrouwenscommissie Van Bruchem:

Ja, aan de andere kant moet ik ook, kan ik ook, ook zeggen dat we nu best heel sterk intern
gericht zijn, dat is ook een beetje de opdracht aan de meneer rechts van u. lntern gericht; hoe

krijgen we de organisatie met de gemeentesecretaris op orde? En we hopen, en dat kunt u ook
ergens teruglezen dat over een maand of zes, vijf, zes zeg maar, dat het allemaal wat beter
loopt. We zijn per definitie niet klaar. Dus dan ziet u ook een klein beetje dat de focus van

intern gericht een klein beetje meer extern gericht moet worden. Dus op korte termijn moet hij

er meteen gelijk staan, hij of zij, er gelijk staan om ons mee te nemen als gemeente, en op iets

langere termijn moet hij onze gemeente positioneren in de regio en inderdaad, wat de heer

Rietbergen ook aangaf, breder dan de regio alleen. En dat vinden wij van belang voor ons als,

voor die nieuwe burgemeester.

De voorzitter:
Meneer Loeff en mevrouw lJff die willen nog. Meneer Loeff
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De heer Loeff. fractievoorzitter VVD:

Ja voorzitter, ik zou daar op willen toelichten dat het per definitie natuurlijk niet zijn eigen visie

moet zijn, onze visie, en die visie die vindt plaats zowel uit het midden als uit het bidbook,

aantal belangrijke sturingspunten die we hebben opgehaald bij de lokale bevolking.

De voorzitter:
Meneer Loeff is fractievoorzitter van de WD. Fractievoorzitter van de PvdA, mevrouw lJff.

Mevrouw lJff. fractievoorzitter van de PvdA:

Dank u wel voorzitter. Ja ik wil nog even aanvullen dat het wat mij betreft op twee niveaus zit,

enerzijds heeft het te maken met het feit dat we nu net gefuseerd zijn en dat we als raad

eigenlijk bijna allemaal komen uit een van de oude drie gemeentes. En dat een raad van

vijftigduizend plus echt wat anders is dan de raden die we achter ons hebben gelaten. En dat
gaat niet vanzelf. Dus daar zit een element, daar kunnen we steun in gebruiken. En het ander is

het element van dat het een gemeente is met 26 kernen en dat we ook als gemeenteraad en

ook uit het bidbook hebben aangegeven: er is behoefte aan ook vernieuwing in ons lokaal

bestuur, hoe gaan wij ons verhouden tot die 26 kernen, welke rol krijgen dorpsraden, en welke

bagage neemt een nieuwe burgemeester mee om dat proces te begeleiden. Dus even op die

twee niveaus.

De Commissaris:

Ja, dank u wel. Ja, het is een heel belangrijk..

De voorzitter:
De heer Loeff.

De heer Loeff. fractievoorzitter VVD:

Wat daarbij ook nog een rol speelt is dat het feit dat er 26 verschillende kernen zijn, dat dat er
voor zorgt dat er 26 verschillende gezichten zijn. Maar dat we wel zoeken naar een

burgemeester die de eenheid bewaarU één burgemeester voor al die dorpen.

De voorzitter:
Dank u wel. Gaat u door Commissaris

De Commissaris:

Als lk het goed begrijp geeft u aan dat uw nieuwe burgemeester de ruimte krijgt om zowel

intern, in samenspraak natuurlijk met hè, want je doet het nooit alleen, laten we dat maar

voorop stellen, maar de interne noem het maar visie, nou kenbaar maakt. Nogmaals; in

gezamenlijkheid, en tegelijkertijd ook op het gebied van de 26 kernen dus de gemeente, dus

extern zeg maar, daar ook in acteert. En positie maakt om het zomaar even te zeggen, ook dat

natuurlijk weer in samenspraak. Dan heb ik het over dingen als burgerparticipatie en

aanverwante onderwerpen natuurlijk. Ja? Oké. lk zal zeker in het voorgesprek het ook hierover

gaan hebben. Een derde punt, nou u heeft het over de samenwerking gehad, de positionering

van de gemeente binnen de regionale samenwerking. lk weet niet of de nieuwe burgemeester,

of u daar ook een portefeuille in had, in beide regionale samenwerkingen. Maar het is wel zo

dat de nieuwe burgemeester, behoudens hetgeen waar we het zoeven over hebben gehad,

intern, extern, binnen de gemeentegrenzen, in een regionale samenwerking in dit geval de

gemeente West Betuwe ook duidelijk positioneert.
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En natuurlijk altijd vanuit gezamenlijkheid. Heeft u voor het oog wat hij daarin misschien
inhoudelijk misschien echt op de agenda zou moeten zetten, of staat? Op een gegeven

moment krijgt het ook wat inhoudelijke handen en voeten namelijk.

De voorzitter:
Eerst meneer Van Bruchem en dan kijk ik of de andere leden ook nog wat hebben toe te
voegen. Meneer Van Bruchem.

De voorzitter van de vertrouwenscommissie Van Bruchem:

Wat recent belangrijk is voor, gebleken te zijn voor ons als gemeente, ik moet eigenlijk zeggen,

ik praat over vorig jaar toen waren het nog gemeenten, is eigenlijk de Veiligheidsregio, waar
daadwerkelijk een taak ligt voor de burgemeester, daar is hij ook bestuurder van. Wij voelen
ons af en toe wat aan de kant gezet door de Veiligheidsregio, heel voorzichtig gezegd. Dus daar
moet heelveelgelobbyd worden, uiteraard weten we natuurlijk dat er binnen Provincie en Rijk

krachten zijn om dat wat efficiënter te maken. Maar de Veiligheidsregio en alles wat daarmee
samenhangt, denk aan brandweer, denk ook aan de ambulancezorg enzovoort. Daarnaast

hebben we de politie natuurlijk, waar hij een rol in speelt. Dus dat is het ene facet. En het
andere facet is dan de regio Rivierenland, wat een samenwerking is, de Fruitdelta kunnen we
bijvoorbeeld noemen, die twee samenwerkingsverbanden zijn voor de burgemeester, voor ons

als gemeenteraad, dus ook voor ons als gemeente, is het van groot belang dat onze

burgemeester een hele stevige rol gaat spelen. En misschien is de Veiligheidsregio nog wel
belangrijker dan de regio Rivierenland. Dus de opdracht die wij mee willen geven is eh... we
hebben bijvoorbeeld recent brandweerauto's in moeten leveren, aan aantal brand, tweede
spuitauto's, en dat heeft allemaal heel veel pijn gedaan. lk kan niet zeggen, wij kunnen allemaal

als gemeenteraad, als gemeenteraadsleden niet zeggen dat het allemaal dramatisch is geweest

achteraf, maar we hebben wel een aantal incidenten meegemaakt, waarin het achteraf leek

heel kritisch te zijn geweest dat we toch wel extra apparatuur en mensen nodig hadden.

Daar ligt een grote zorg voor ons als gemeente, juist ook omdat wij heel veel, ik weet niet of u
dat van ons al gehoord heeft, heel veel sporen hebben dat intensiveert, dus er is een grote

kans op grote calamiteiten in dit landelijk gebied, wat misschien vooralsnog wat vreemd lijkt.
Maar de kruising, denk aan de A2 en de Al-5, denk aan de Betuwespoorlijn, denk aan de
gewone spoorlijnen van Noord naar Zuid, dat impliceert nogal wat.

De voorzitter:
Oké, dank u wel. Mevrouw Zierleyn, fractievoorzitter van Groen Links

Mevrouw Zierlevn. fractievoorzitter van Groen Links :

Ja dank u wel voorzitter. Veiligheid is natuurlijk een heel belangrijk onderwerp, maar de

contacten vanuit de regio Rivierenland zijn de afgelopen jaren steeds meer aangehaald en

steeds weer. Er is heel veel discussie binnen de gemeentes welke onderwerpen nu onder de
regio Rivierenland opgepakt gaan worden, en die discussie plopt elke keer weer op. Dus de

samenwerking binnen de regio Rivierenland is zeer in beweging. En het waren eerst tien
gemeentes nu zijn het er acht. En die samenwerking, ja dat is een soort co-creatie waarin de
burgemeester natuurlijk als bestuurder in het bestuurvan deze regio een belangrijke rol speelt.

En een dossier wat daar enorme impact voor de gemeente West Betuwe kan gaan hebben, dat
is de regionale energiestrategie die de komende jaren vorm gegeven gaat worden en waar de
regio Rivierenland nu wel in the leod is.
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En dat spanningsveld, tussen wat gaat de regio Rivierenland doen op dat gebied en wat gaat de

gemeente zelf doen, dat is wel een zeer actueel onderwerp wat os we speok zeg maat,

vormgegeven gaat worden. Er worden nu ateliers georganiseerd, en in de tweede helft van dit
jaar zal daar een concept waarschijnlijk liggen, dus daar, dat heeft enorme impact voor alle

inwoners en voor alle bedrijven in dit gebied. En het spanningsveld zit 'em er in dat wij als West

Betuwe een enorme oppervlakte hebben aan grondgebied, waar als je het hebt over een

eerlijke verdeling van waar energie straks opgewekt gaat worden weer heftige discussies

kunnen gaan spelen en waar de burgemeester dan absoluut een belangrijke rol in gaat spelen.

De voorzitter:
De heerVan Bruchem

De voorzitter van de vertrouwenscommissie Van Bruchem:

lk moet het wel, ja als voorzitter wil ik het toch wel een beetje nuanceren, de opmerkingen van

de fractievoorzitter van Groen Links. Het is niet helemaal een gedeelde visie van ons als

gemeente. Daar gaan we over nadenken, wat ze zei zijn mooie woorden, maar daar moet nog

heelveelwater door de Rijn stromen voordat dat allemaal realiteit is. De doelstelling in 2030,

die heeft u gekend, en die nemen we mee. Maar wat ik ook aangegeven heb aan het begin; wij
weten absoluut niet hoe het moet, heel Nederland weet niet hoe het moet, en daar moet nog

heel veel gebeuren voor dat dat vanuit de provincie, en dus uiteindelijk de regio, voordat dat,

dat echt inhoud gaat krijgen. Veiligheid enzovoort lijkt ons vooralsnog wat belangrijker.

De voorzitter:
lk vind het moo¡ al deze algemene beschouwingen allemaal, dus ik hoop dat u zich kunt

concentreren op de profielschets en op de vragen van de Commissaris. Want het is

¡nteressant, die hele discussie, maar u vindt het ook, maar het woord is weer aan de

Commissaris.

De Commissaris:

Dank u wel. Het geeft in ieder geval wel duiding, laat ik het zo maar even voorleggen, geen

mening even in dit geval vanuit mrjn..., uiteraard niet, maar het geeft even duiding dat daar

discussie ligt en dat mogelijk de positie van de burgemeester, of mogelijk, die is daar wel van

belang in. Veiligheidsregio is natuurlijk voor mij absoluut niet onbekend, in dit geval met een,

met de, nou ja de inhoud die u daar zoeven bij aangeeft. Die ene Veiligheidsregio met alle

beleidsmatige consequenties in die zin, en dat in ditgevalde burgemeestervan West Betuwe

daa¡' ook een belangrijke positie in vervult. Dat geldt natuurlijk ook voor het district, in dit geval

de politie, met ondermijning denk ik als een van de hoofdthema's. Zo heb ik dat ook wel
gelezen, en dat geldt bijna voor heel Gelderland hè? De eenenvijftig gemeentes, die

ondermijningsbeelden die er nu allemaal bijna liggen denk ik.

Een andere vraag, de een na laatste. U schrijft overigens in de regionale samenwerking een

win-win situatie, en dat snap ik, win-win, maar juist in dit soort relatie is het toch een beetje
geven en nemen. En, en dat viel me wel op, dat u duidelijk op die win-win situatie zit. Dus ik, ik

vroeg mij even af of u ook de bereidheid hebt, noem het dan maar even om elkaar wat te
gunnen in deze, dan alleen de winst te zoeken. lk zie instemmend geknik.
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De voorzitter
Wilt u daar nog iets over zeggen meneer Van Bruchem?

De voorzitter van de vertrouwenscommissie Van Bruchem:

Ja, niet zoveel. lk kan het alleen onderstrepen, dus met andere woorden; door onze gemeente

te positioneren waardoor we de hele regio sterker maken is een stukje win-win, aan de andere
kant zijn wij niet arrogant en kunnen we ook gebruik maken van bijvoorbeeld de logistieke
hotspot, ik denk even aan Tiel, waarin zij zich wat sterker profileren dan wij. Dat vind ik
trouwens niet zo heel erg, dus wij mogen daar ook een beetje op mee liften en gezamenlijk de

regio sterk maken economisch. Ook toerisme hoort daarbij. Dat vinden wij inderdaad een win-
win situatie.

De voorzitter:
Mevrouw Ka rssemeijer, fractievoorzitter D66.

M evrouw Ka rssemeiier. fractievoorzitter D66:

Dank u voorzitter. Ja u had het net dan over de gezaghebbend verleider, en die kan ook in dit
verband gezien worden. Het is de bedoeling dat onze burgemeester straks niet alleen al onze

inwoners verleidt om mee te doen en om stappen te zetten, maar ook in de regio onze
partners verleidt in een constructieve en vruchtbare samenwerking.

De voorzitter:
Dank u wel. Commissaris

De Commissaris:

lk ben wel benieuwd of u, en dat noem ik maar het samenvatten door middel van één woord,
dat u zegt van nou dat vind ik. En dat zegt u natuurlijk ook wel in uw profielschets maar
misschien wilt u de fracties nalopen, ik vraag het maar hè, het hoeft niet persé. Maar u zegt

van nou ik wil één woord meegeven wat onze burgemeester moet hebben of moet zijn. En dat
typeert vaak even. En ik ken de betrekkelijkheid daarvan, maar nogmaals, ik herhaal uw profiel

is dermate doorwrocht dat ik niet bang ben dat u eh, nou laat ik het anders formuleren, dan

hoeft u niet bang te zijn dat ik alleen op dat ene woord zit te letten, maar ik vind het wel
handig.

De voorzitter:
Ja, en ik eh..., gaat u de uitdaging aan? ln der Beschronkung zeigt sich der Meister. Mevrouw
Zierleyn. Eén woord.

Mevrouw Zierlevn. fractievoorzitter Groen Links:

Eén woord? lk had er twee; ogen voor vernieuwing.

Mevrouw Karsemeiier, fractievoorzitter D66:

lnclusief.

De heer Loeff. fractievoorzitter VVD:

Zowel in vrouwelijke als mannelijke vorm dan: kapitein.
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Mevrouw Van Zee. fractievoorzitter CDA:

Humor.

Mevrouw De Heus. fractievoorzitter Dorpsbelaneen:

Zichtbaar, dat is heel belangrijk.

De heer Van Bruchem. fractievoorzitter SGP:

Bruggenbouwer.

De heer Rietbersen, fractievoorzitter Verenied West Betuwe (VWB):

Charisma

Mevrouw lJff, fractievoorzitter PvdA:

lk had ook charisma, dus die is me voor de, even ontschoten. Natuurlijk leider

De heer Temminck. fractievoorzitter ChristenUnie:

Ja, er is al veel gezegd maar één ding missen we nog een beetje en dat is: aandacht sociaal

domein.

Mevrouw Van Kuilenburg fractievoorzitter Leefbaar Lokaal Belans:

Benaderbaar.

De Commissaris:

Dank u wel, het wordt ook allemaal genoteerd door de Chef Kabinet hoor, dus. Tot slot meneer

de voorzitter, ik zei het al, veel beschreven, tegelijkertijd een perfect beeld denk ik, van wat u

wilt, en zeker met de aanvullingen die vanavond ook zijn gedaan. Mijn laatste vraag is nog

even: zijn er op dit moment dossiers waarvan u zegt daar zit veel spanning op, misschien wel

veel politieke spanning of andere spanning, die u zegt staan niet beschreven, maar die zou ik

toch genoemd willen hebben?

De voorzitter:
Meneer Loeff.

De heer Loeff, fractievoorzitter WD:
Ja, ik denk dat we het allemaal mee eens zijn, de infrastructuur hier. We zitten natuurlijk in het

midden van 't land; spoor, weg, ja er staat aardig wat te gebeuren de komende jaren.

De voorzitter:
Andere? Ja, mevrouw Van Zee

Mevrouw Van Zee, fractievoorzitter CDA:

Ja, ik verwacht dat die er aan zit te komen, want wij hadden 'em in de vorige gemeente, dat
ging over de radartoren van Defensie die in onze gemeente waarschijnlijk gaat komen.

De voorzitter:
Mag ik concluderen dat, dat hiermee alles is gezegd? Dan is het laatste woord aan de

Commissaris. Mevrouw Boer-Rookhuiszen, is raadslid, geen fractievoorzitter.
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Mevrouw Boer-Rookhuiszen, raadslid D66:

Wat een nog niet genoemd punt is, en het werd al een beetje genoemd, het sociaal domein
Maar wij maken ons grote zorgen over de hele financiering in de Jeugdzorg. Er is net een

onderzoek uit wat nou ja, ja. lk denk dat er richting Den Haag ontzettend goed gepraat, en

richting de VNG of wat dan ook, maar het is echt niet alleen voor inwoners een heikel punt,

maar ook voor ons financieel.

De voorzitter:
Door de West Betuwse gemeente is onlangs een brief, ook namens de colleges en de

portefeuillehouders naar Den Haag toe gegaan. Commissaris, mag ik u het woord geven

De Commissaris:

Ja, dank u, dank u wel voor, nou nogmaals de doorwrochte manier waarop u toch op mijn paar

vragen even ingaat. Dat, dat geeft toch echt wel, wel kleur van wat u in West Betuwe nog extra
wil, zo noem ik het dan maar even. Tot slot; de verwachting is dat wij in november van dit jaar

de hele procedure hebben afgerond. Daar is alles op gericht, dus ik kijk ook nog even naar de

Chef Kabinet, ja? Op 22 november is de beëdiging gepland. Dus dan weet u dat. Dat wil niet
zeggen dat als er omstandigheden zijn dat het niet verder komt, maar we koersen echt op eind

november, laat dat even duidelijk zijn voor u. Dank u wel.

De voorzitter:
Dank u wel.

C. Vøststellen van de profíelschets voor een níeuwe burgemeester von West Betuwe
De voorzitter:
Na dit uitdagende gesprek over de profielschets, komen we nu aan de formele afronding. Mag

ik aannemen dat u bij acclamatie instemt met de profielschets zoals deze voorligt? En mag ik

daar ook nog aan toevoegen dat de notulen van deze vergadering ook integraal onderdeel
zullen uitmaken voor de kandidaten. Die zullen dan ook beschikbaar worden gesteld. Gaat u

daar ook mee akkoord? Ja? Dan stel ik beide hier vast.

4. Sluiting
De voorzitter:
En ja, Commissaris, goed dat u dit hebt gedaan, en ook, u hebt ze ook uitgedaagd, en ik hoop
dat wij u hier nog heelveel zien in gemeente West Betuwe en in deze regio. We hebben

namelijk heelveelgezamenlijke doelen van de provincie en van deze gemeente en van deze

regio. Ze zijn net al gepasseerd; wonen in onze 26 kernen is een belangrijk punt,

werkgelegenheid, onder andere in de ogribusiness. Het is net al gezegd; veiligheid waar het
gaat om politie, brandweer en ambulance, waar het gaat om verkeer en verkeersveiligheid.
De Betuwelijn, 415, 42, en niet in de laatste plaats de verkeersveiligheid op de provinciale

wegen. En tot slot de gezamenlijke ambitie waar het gaat om klimaat.
Dank u voor uw komst en ik sluit tegelijkertijd deze vergadering.

Aldus vastgesteld in de openbare vergade

Van28 he;1ôtlt l'tuotn^ec 3b
De De
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