
VERSLAG / BESLUITENLIJST 

 
Raad (buitengewone vergadering)  

18 november  2019 

 

Aanwezig:    VVD: mevrouw A.R. van Dolder en de heren W.A.J. Fakkeldij, B.H. Krijnen, 

J.W. Schilder, J.J. Stroomer en T.T.P. Ursem   

CDA: de heren N.C.J. Bijman, E.F. Dekker, R. Nooij, J.P.A.J. Ursem en mevrouw  

M.C.A. Sjerps 

GemeenteBelangen Koggenland: de heren R. Klok, J.T. Wijnker, P.J.M. Bakker, en  

mevrouw K. van der Gaast 

  PvdA/GroenLinks: de dames S.M.M. Borgers en J.J.A.M. Rietveld  

Welzijn Koggenland:  de dames C.C. van Leijen-Spaansen en M.A.C. te Winkel-

Pancras 

Tevens aanwezig: Commissaris van de Koning, de heer A. Th. H. van Dijk en Chef Kabinet, de heer  

A. Dalenoort 

Voorzitter: de heer J. Franx  

Griffier:  mevrouw G.C.I. Kager  

Portefeuillehouder: de heer W.P.J. Bijman   

 

Verhinderd: Portefeuillehouder mevrouw C. van der Pol 

    

 
1. Opening 

 De voorzitter opent de buitengewone raadsvergadering en heet een ieder welkom. In het 

bijzonder welkom aan de commissaris van de Koning, de heer Van Dijk en de Chef van het 

Kabinet, de heer Dalenoort. 

Er is bericht van verhindering van wethouder Van der Pol. 

 

2. Vaststellen agenda  

 De agenda wordt overeenkomstig vastgesteld. 

  

3. Loting 

 Bij hoofdelijke stemming wordt gestart bij de heer Nooij. 

   

4. Vaststelling profielschets burgemeester Koggenland  

 Mw. Van Dolder geeft als beoogd voorzitter van de vertrouwenscommissie een toelichting op 

de profielschets. In deze toelichting beschrijft zij o.a. de gemeente, de ontstaansgeschiedenis, 

de ligging, de vitaliteit van de gemeente, betrokkenheid van ambtenaren en de samenwerking 

met de andere gemeenten in West Friesland. Voorts gaat zij in op de tot standkoming van de 

profielschets en benoemt ze de eigenschappen en kwaliteiten die in de profielschets staan en 

waar de nieuwe burgemeester over moet beschikken. Ook geeft zij een toelichting op de 

samenstelling van de vertrouwenscommissie. Zij spreekt namens de vertrouwenscommissie in 

oprichting de wens uit dat deze profielschets de start mag zijn die  leidt naar de installatie van 

een goede burgemeester voor Koggenland.  

 

Dhr. Van Dijk vindt het goed dat naast de volwassen inwoners ook kinderen een plek hebben 

gekregen in de profielschets. Voorts geeft hij aan dat de profielschets, naast de werving en 

selectie van de burgemeester, ook wordt gebruikt als leidraad bij de klankbordgesprekken die 

zowel een afvaardiging van de raad, als de Commissaris de komende jaren met de 

burgemeester heeft. 

 

http://112westfriesland.com/netwerkstoring-gemeentehuis-koggenland/


Een ander punt dat dhr. Van Dijk onder de aandacht van de gemeenteraad brengt is de 

geheimhouding die na vanavond geldt op het gehele proces. Meegegeven wordt dat de 

Provincie de kandidaten screent. En voor de benoeming vindt er nog een zwaardere screening 

plaats door de minister van Binnenlandse Zaken. Dit betekent dat de vertrouwenscommissie 

niet zelfstandig op zoek mag gaan naar achtergrondinformatie over kandidaten, in 

voorkomend geval dient men zich te vervoegen bij de Kabinetchef of de Commissaris.  

En als tijdens de procedure blijkt dat de vertrouwenscommissie op 1 of 2 selectiecriteria uit het 

profiel een assessment wenst, dient er contact opgenomen te worden met de Kabinetchef.  

 

 

Dhr. Van Dijk heeft de volgende 7 vragen over de profielschets die door de verschillende 

raadsleden worden beantwoord.  

1. Er is geen ambtswoning beschikbaar. In hoeverre is de raad bereid de nieuwe 

burgemeester voor het eerste jaar ontheffing van woonplaats te verlenen?  

Antwoord door mw. Borgers: de ontheffing voor het eerste jaar is geen probleem.  

 

2. Deze vraag gaat over de burgemeester als boegbeeld. Moet de nieuwe burgemeester al 

over een aantoonbaar goed netwerk beschikken of wordt verwacht dat de nieuwe 

burgemeester de competenties heeft om zich snel in te werken? 

Antwoord door mw. Van Leijen: de burgemeester moet goed om kunnen gaan met de 

inwoners van de gemeente Koggenland, maar ook Koggenland in de regio en daarbuiten 

kunnen vertegenwoordigen. Het hoeft geen pre te zijn als iemand al bekend is met het 

gebied. 

 

3. Van de burgemeester wordt verwacht dat hij/zij ook een inhoudelijke portefeuille neemt 

naast de eigen wettelijke portefeuille. Hoe ziet de raad het spanningsveld dat zich kan 

voordoen als de burgemeester ook in samenwerkingsverbanden binnen en de regio actief 

is? En wat verwacht de raad daarin van de burgemeester?  

Antwoord door dhr. Bijman: Over de wettelijke taken van de burgemeester is geen discussie. 

Het gaat om de andere portefeuilles. Het zou kunnen voorkomen dat met de huidige coalitie 

het takenpakket te zwaar wordt voor de 2 wethouders en zij een beroep doen op de 

burgemeester om taken over te nemen. Jaarlijks vindt er een evaluatie plaats met de 

coalitiepartijen en op dit moment is niet aan de orde. Het is in de profielschets opgenomen 

om als het zich voordoet de bereidheid bij de burgemeester aanwezig is..  

 

4. Van de burgemeester wordt gevraagd ervaring en deskundigheid als voorzitter van het 

college. Gaat het hierbij om ervaring als burgemeester of als bestuurder? En moet de 

ervaring opgedaan zijn in het lokale bestuur of mag het ook in andere sectoren zijn 

opgedaan? 

Antwoord van dhr. Klok; het is niet perse noodzakelijk dat de nieuwe burgemeester ervaring 

heeft als voorzitter van een college. Het zou mooi zijn als betrokkene die bagage heeft, maar 

het is ook goed voor te stellen dat een kandidaat uit een ander werkveld dit uitstekend zou 

kunnen invullen.  

 

5. Een nadere specificering over het genderneutraliteit en regenboogvlag: moet het 

specifiek een vrouw zijn of maakt dat niet uit ? 

Antwoord door mw. Borgers: de aard, sekse en cultuur is geen issue; de gemeenteraad wil de 

beste kandidaat hebben en het maakt niet uit of dat een man of een vrouw is.  

 

6. Bij de uitoefening van wettelijke taken heeft de burgemeester de mogelijkheid om direct 

in te grijpen. Hierin kan en mag hij/zij niet altijd alles delen. In de profielschets staat dat 

de burgemeester transparant moet zijn. Wat wordt daarmee precies bedoeld?   

Antwoord door dhr. Klok: er zijn uiteraard beslismomenten waarin de burgemeester direct 

moet handelen. Met transparantie in de profielschets wordt bedoeld dat de raad op de 



hoogte wordt gehouden -in informerende zin- over zaken waar hij/zij mee bezig is.  

Dhr. Van Dijk wijst de raad er op dat de burgemeester bevoegdheden heeft waarbij die 

transparantie er niet is en dat dit ook niet afgedwongen kan worden van de burgemeester.  

 

7. De rol van het bewaken van de integriteit wordt in de profielschets volledig bij de 

burgemeester neergelegd terwijl het ook een verantwoordelijkheid is van de raad, 

college en ambtelijke organisatie. Hoe wordt het samenspel tussen raad, college en 

burgemeester gezien. Hoe ziet de raad de eigen rol daarin?  

Antwoord door dhr. Klok: voor wat betreft de integriteit ligt het zelfreinigend vermogen bij 

de raad maar er moet ook een coördinator zijn, die als regiehouder de zaak op orde -met 

elkaar- weet te houden.  

Antwoord door mw. Borgers: over het samenspel binnen de raad dient de burgemeester te 

zorgen voor hechtheid in het team, en tussen college en raad wordt de burgemeester gezien 

als goede teamspeler.   

 

 

De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel:  

1. De profielschets van de burgemeester van Koggenland vast te stellen. 

 

5.  Benoeming leden van de vertrouwenscommissie 

 Het stembureau bestaat uit de raadsleden de heer J. Ursem en de dames Van der Gaast en 

Rietveld.  

 

De voorzitter van het stembureau dhr. J. Ursem meldt dat er 19 stembrieven zijn geteld. De 19 

stembrieven waren geldig ingevuld. Alle voorgedragen leden hebben 19 stemmen gekregen.  

 

De raad besluit overeenkomstig het voorstel: 

2. De vertrouwenscommissie te benoemen die de aanbeveling tot benoeming van de 

burgemeester voorbereidt, te weten:  

a. de raadsleden: mevrouw A.R. van Dolder, de heer N.C.J. Bijman, de heer R. Klok, 

mevrouw S.M.M. Borgers en mevrouw C.C. van Leijen-Spaansen; 

b. de secretaris van de commissie: mevrouw G.C.I. Kager; 

c. de plaatsvervangend secretaris van de commissie: de heer A.M.T. Beuker; 

d. en als adviseur van de commissie: wethouder de heer W.P.J. Bijman. 

 

6. SLUITING  

 De voorzitter sluit de vergadering om 20.43 uur.  

 

 
Aldus vastgesteld op 25 november 2019, 

 

De voorzitter 

 

 

 

 

De griffier  


