Besluitenlijst Raad
Datum

14-02-2019

Tijd

20:00 - 23:00

Locatie

Raadzaal van het gemeentehuis (Spiekersteeg 1) in Gieten

Voorzitter

de heer T. Baas

Aanwezigen

griffier: P. van Corbach

K. ten Brink, A. Hadderingh, H. Harms, R. Heling, S. Hilgenga, J. Keizer,
C. Kuiper, R. Meijer, M.C. Neesen, G. Oosterhuis, N. Pul, L. Reinders,
H. Rossingh, R. Vedder, M. Wassink en J. van der Werf

Mka

1

W. Bartelds, H. Santes, R. Brands, A. Fonk, P. Wolters

Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom
bij deze raadsvergadering waarin de profielschets voor de nieuwe
burgemeester wordt vastgesteld. Dit welkom geldt in het bijzonder voor de
commissaris van de Koning mevrouw Jetta Klijnsma en haar kabinetschef de
heer Jannes Bos.
Er zijn een aantal afmeldingen ontvangen: dhr. Bartelds, dhr. Santes, dhr.
Brands, dhr. Fonk en dhr. Wolters
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Vaststellen agenda

Besluit
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
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Vaststelling profielschets burgemeester
Volgens artikel 61 lid 2 van de Gemeentewet overlegt de CvdK met de
gemeenteraad over de eisen die aan de te benoemen burgemeester worden
gesteld met betrekking tot de vervulling van het ambt. Dit gebeurt voorafgaand
aan het vaststellen van de profielschets door de raad.
De voorzitter van de vertrouwenscommissie geeft een toelichting op de
totstandkoming van de profielschets.
De heer Reinders geeft aan dat in 2017 de inwoners van Aa en Hunze intensief
zijn betrokken bij het opstellen van de profielschets voor een nieuwe
burgemeester. Nu in 2019 heeft de vertrouwenscommissie deze profielschets
weer tegen het licht gehouden en zich af gevraagd of er in die twee jaar veel is
veranderd waardoor de profielschets aangepast zou moeten worden? De

conclusie was dat dit niet het geval is. Er zijn wel een paar tekstuele
aanpassingen gedaan en er zijn nieuwe foto’s toegevoegd.
De VC denkt dat met deze profielschets de wettelijke taken van de
burgemeester goed zijn geborgd en dat de profielschets “Aa en Hunze
bestendig” is. De profielschets is bedoeld voor de werving van de
burgemeester maar is tegelijkertijd ook het toetsingskader voor de nieuwe
burgemeester bij voortgangsgesprekken en herbenoeming.
De Cdk dankt de voorzitter voor zijn toelichting. Ze heeft een aantal vragen
over de profielschets.
In de profielschets wordt gesproken over “gezag” en tegelijkertijd over
“betrokkenheid”. Best een lastige combinatie. Hoe kijkt de VC daarnaar?
De heer Reinders zegt dat hiermee het volgende is bedoeld. Als de
burgemeester ergens binnenkomt, heeft hij of zij dan de uitstraling van " de
burgemeester"? Heeft hij/zij van nature een bepaalde statuur? Anderzijds
willen wij graag een burgemeester die zich aanpast bij de gelegenheid,
meedoet en in gesprek gaat met de inwoners. Dus “betrokken” is.
De Cdk geeft aan dat in de tekst staat; “vooruitstrevend met informele stijl”.
Waarin moet de burgmeester vooruitstrevend zijn?
De heer Reinders geeft aan dat dit op vele manieren kan. Bijvoorbeeld in de
bestuursstijl of in de omgang met inwoners.
In de profielschets staat: “betrokken en in contact”. Als Drentse weet ze dat
doorvragen belangrijk is in Drenthe. Dit staat mooi in de profielschets
omschreven.
Ook staat in de profielschets; “Actieve rol als ambassadeur”. De CdK gaat er
vanuit dat de raad op zoek is naar iemand die Aa en Hunze op de kaart zet en
contacten heeft in de Provincie, Den Haag en wellicht ook in Brussel.
De heer Reinders zegt dat de vertrouwenscommissie dit zeker belangrijk vindt
en heel goed gaat kijken naar het netwerk van de kandidaten.
De CdK geeft aan dat dit wellicht niet zo duidelijk in de profielschets staat. Het
is goed dat het nu nader is toegelicht.
In de profielschets wordt ook gesproken over: een “Doortastend bestuurder; u
voelt aan wanneer u in moet stappen maar ook wanneer hij weer uit stapt”. Ze
vraagt zich af wanneer de burgemeester weer uitstapt?
De heer Reinders geeft aan dat het gaat om het juiste gevoel voor
verhoudingen.
De CdK geeft aan dat een kandidaat zich thuis moet voelen bij de mores van de
gemeente. Het is zaak om hier goed op door te vragen in de gesprekken met
de kandidaten.
De CdK vraagt wat de term; “Buitengewoon betrokken burgemeester”,
betekent? Wat is buitengewoon?
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De heer Reinders zegt dat Aa en Hunze niet zo maar gewoon is maar heel
bijzonder, dus buitengewoon. Dit is ook de titel van onze toekomstvisie.
De Cdk stelt dat de burgemeester soms zijn/haar gezag moet laten gelden.
Hiervoor heeft de burgemeester steun nodig van het bestuur. We weten dat in
Aa en Hunze windmolens worden geplaatst en dat hier veel weerstand tegen is.
De nieuwe burgemeester krijgt dit straks voor de kiezen. In de gesprekken
moet dit zeker aan de orde komen zodat de kandidaat weet wat hem of haar te
wachten staat. En ook dat hij/zij niet in de steek wordt gelaten door het
bestuur als het lastig wordt.
De heer Reinders geeft aan dat het belangrijk is dat er een
Omgevingsadviesraad komt. Zo komen de inwoners en betrokkenen met elkaar
in gesprek. De VC zal zeker aandacht aan dit onderwerp besteden in de
gesprekken met de kandidaten.
De CdK geeft aan dat in dit dossier gezag en betrokkenheid van groot belang
is.
Vervolgens geeft de CdK aan dat ze wil beklemtonen dat in de
benoemingsprocedure geheimhouding geldt. Het overtreden hiervan is een
misdrijf.
De advertentie voor de vacature staat morgen in de Staatscourant, er geldt een
reactietermijn van 3 weken. Daarna gaan CdK en daarna de VC aan de slag. De
voordracht aan de minister wordt door de raad gedaan.
Ten slotte wenst de CdK wenst de leden van de Vertrouwenscommissie veel
succes, wijsheid en plezier toe in het komende proces. Hierbij merkt zij op dat
een vrouwelijke burgemeester heel goed zou passen in Drenthe, waar op dit
moment maar een vrouwelijke burgemeester werkzaam is.
De voorzitter dankt de Cdk voor haar verhelderende vragen. Hij geeft aan dat
een belangrijk punt van de Cdk niet heel duidelijk in de profielschets terug
kwam, namelijk dat de burgemeester Aa en Hunze op de kaart moet zetten.
Deze opmerking is door de voorzitter van de vertrouwenscommissie
gepareerd. De voorzitter gaat er vanuit dat dit punt hiermee voldoende is
geborgd.
Besluit:
De profielschets burgemeester wordt unaniem vastgesteld.
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Benoeming adviseur vertrouwenscommissie
Volgens artikel 31 van de Gemeentewet wordt er geheim gestemd indien het
gaat over de benoeming, voordracht of aanbeveling van personen en dat is hier
het geval. Volgens artikel 20 van het reglement van orde wordt er schriftelijk
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gestemd met stembriefjes en benoemt de voorzitter drie raadsleden tot
stembureau.
Als leden van het stembureau worden benoemd: Bert Hadderingh (voorzitter)
Richard Heling (lid) en Greet Oosterhuis (lid).
Er zijn 16 briefjes door het stembureau geteld, dit klopt met het aantal
raadsleden dat aanwezig is.

Besluit:
Er wordt unaniem ingestemd met het voorstel.
Daarmee is Bas Luinge benoemd tot adviseur van de Vertrouwenscommissie.
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Sluiting

Besluit
De voorzitter sluit de vergadering en dankt een ieder voor zijn of haar inbreng.
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