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1. Opening 
De plaatsvervangend voorzitter heet de aanwezigen van harte welkom bij de bijzondere raadsvergadering. 
In het bijzonder verwelkomt hij de commissaris van de koningin, de heer Franssen en zijn chef kabinet, de 
heer Covers, die naast hem zit en de waarnemend burgemeester, mevrouw Van de Velde, die nog even op 
de tribune zit. 
Spreker zegt dat hij direct aan het onderdeeltje'médèdelingen' komt. Mevrouw Van der Heide en de heer 
De Bruijn zijn beide afwezig door ziekte. Zij zijn er niet. De rest van de raadsleden is aanwezig. Spreker 
deelt mee over te gaan naar agendapunt 2. 

2. Woord van de plaatsvervangend raadsvoorzitter en overdracht 
De plaatsvervangend voorzitter zegt gelijk het woord te richten tot mevrouw Van de Velde. Hij zegt dat de 
burgemeester letterlijk de linking pin is tussen de raad, het college en de ambtelijke organisatie en dat dat 
een onmisbare schakel is. Het verheugt de gemeenteraad daarom bijzonder dat de commissaris een 
uitstekende kandidaat heeft gevonden om deze rol in te vullen en dat mevrouw Van de Velde bereid is 
gevonden om hier de voorzittershamer van de raad te hanteren en het college te leiden. Mevrouw . 
Van de Velde heeft een uitgebreide bestuurlijke ervaring. Spreker heeft daar afgelopen maandag het nodige 
over meegekregen. Hij vertelt dat mevrouw Van de Velde van 1990 tot 1997 raadslid, wethouder en loco
burgemeester van de gemeente Brouwershaven was. Daarna was zij tot 2004 wethouder en loco
burgemeester van Schouwen-Duiveland en in 2005 is zij burgemeester geworden van Goedereede. De 
gemeente Goedereede gaat op 1 januari over naar de gemeente Goeree-Overflakkee en houdt op te 
bestaan. Daarmee is mevrouw Van de Velde beschikbaar gekomen voor gemeente Albrandswaard om als 
waarnemend burgemeester op te komen treden. 
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Afgelopen maandag heeft mevrouw Van de Velde afscheid genomen als burgemeester in Goedereede. 
Vanavond maakt zij kennis met de gemeenteraad van Albrandswaard. Zo dadelijk neemt zij het 
voorzitterschap van de Albrandswaardse raad op zich. De plaatsvervangend voorzitter zegt dat wat direct bij 
hem terugkomt de anekdote van mevrouw Van de Velde over de kennismaking in Goedereede is. Zij kwam 
er toen tot haar schrik achter - spreker constateert dat mevrouw Van de Velde al kijkt - dat haar schoenen 
niet beide dezelfde kleur hadden. De ene was blauw en de andere was zwart. Dat is vanavond niet het 
geval, dus het komt helemaal goed. Spreker zegt dat bij het afscheid diverse lovende woorden gesproken 
zijn. Mevrouw Van de Velde zei aan het eind: "Met zoveel lovende woorden ... Ik hoop maar dat ik dat 
dadelijk ook kan waarmaken." Spreker zegt dat de plaatsvervangend raadsvoorzitter, Van der Meer, 
mevrouw Van de Velde open, toegankelijk en een goede vertegenwoordiger van de raad noemde. En wat 
heel belangrijk is, zeker voor Albrandswaard: zeer betrokken bij de veiligheid en de VRR, de Veiligheidsregio 
Rijnmond. De laatste daad van mevrouw Van de Velde in Goedereede was dan ook het onthullen van een 
bouwbord van de brandweerkazerne aldaar. Een betere introductie kan mevrouw Van de Velde in 
Albrandswaard in elk geval niet krijgen. Albrandswaard heeft ook een dergelijke kazerne en wil die graag 
houden. 
De plaatsvervangend voorzitter zegt dat, hoewel mevrouw Van de Velde het licht in de gemeente 
Goedereede niet echt zal uitdoen, de raad haar wel heeft uitgenodigd om de laatste officiële bijeenkomsten 
daar bij te wonen. Spreker zegt dat gemeente Albrandswaard blij is dat gemeente Goedereede het mevrouw 
Van de Velde en Albrandswaard heeft gegund om reeds op 1 november met elkaar aan de slag te gaan. Hij 
denkt dat dat de waardering onderstreept voor mevrouw Van de Velde als persoon en als professional. 
De plaatsvervangend voorzitter nodigt mevrouw Van de Velde uit om naar voren te komen en de 
voorzittershamer van hem in ontvangst te nemen. 

Mevrouw Van de Velde neemt de voorzittershamer in ontvangst en bedankt de plaatsvervangend voorzitter. 
Zij zegt het gewoon maar te doen zoals zij denkt dat het hoort, om toch even een paar woorden te spreken. 
Zij zegt er met heel veel plezier te staan. Drie dagen geleden maakte zij een soort vliegende start: inderdaad 
de onthulling van het bouwbord, toen naar een bijeenkomst van de veiligheidsregio, woensdagavond vrij, 
donderdag bij de bijeenkomst van de Deltacommissarissen en donderdagmiddag voor het eerst rond 
14.30 uur binnengestapt bij gemeente Albrandswaard. Mevrouw Van de Velde zegt dat het misschien raar is 
dat zij het zegt, maar volgens haar is zij er al langer dan die drie dagen. Het is een heel bijzondere, heel 
warme, heel open ontvangst. Het ervaart goed. Als dat de start is van de samenwerking worden het acht 
mooie maanden. Zij zegt dat de Albrandswaardse raad trots is, maar dat het college supertrots is, dat er al 
twee mooie subsidies zijn binnengehaald. Zij zegt dat (iedereen, [red.]) zit te glimmen. Volgens haar is zowel 
850.000 euro als 950.000 euro binnengehaald. Zij vraagt hoe zij mooier kan binnenkomen. Mevrouw 
Van de Velde spreekt over 'wij als college'. Zij zegt dat het college er een mooie acht maanden van gaat 
maken met de gemeenteraad. Zij vertrouwt daarop en hoopt op een heel mooie samenwerking met de raad. 

De aanwezigen applaudisseren. 

3. Vaststelling agenda 
De voorzitter zegt dat inmiddels een aantal agendapunten is behandeld. Zij stelt formeel te moeten vragen of 
de raad zich kan vinden in de agenda zoals die aan hem is toegestuurd door de plaatsvervangend voorzitter, 
de heer Van Meijbeek. Zij constateert dat de raad akkoord is en zegt dat daarmee de agenda is vastgesteld. 

4. Vaststelling profielschets 
De voorzitter zegt te zijn gekomen bij de vaststelling van de profielschets en hetgeen waar het in de 
vergadering van vanavond allemaal om gaat: de aanvang tot het vinden van de nieuw te benoemen 
burgemeester. De voorzitter heeft begrepen dat de heer Van der Graaff daarop graag een toelichting wil 
geven alvorens zij de commissaris de gelegenheid geeft om op de profielschets te reageren. Zij geeft het 
woord aan de heer Van der Graaff. 

De heer Van der Graaff bedankt de voorzitter. Voordat hij begint deelt hij mee dat hij zo dadelijk spreekt over 
de burgemeester in de hij-vorm. Hij veronderstelt dat het duidelijk mag zijn, dat hij daarmee hij/zij bedoelt, 
zodat daarover geen misverstand zal bestaan. Het lijkt hem in het verhaal wat consistenter. 
De heer Van der Graaff richt zich tot de voorzitter, de heer Franssen, de heer Covers, de leden van de raad 
en overige aanwezigen. Hij zegt dat de gemeenteraad van Albrandswaard vanavond twee besluiten zal 
nemen, die de start zullen zijn van de wervingsprocedure voor een nieuwe burgemeester. Enerzijds zal het 
functieprofiel voor de nieuwe burgemeester worden vastgesteld. Anderzijds zal de vertrouwenscommissie 
worden ingesteld die de daadwerkelijke werving van de nieuwe burgemeester ter hand zal nemen. Dit alles 
natuurlijk in nauwe samenwerking met de commissaris van de koningin en zijn kabinet. De heer Van der 
Graaff zegt dat toen op 27 juni jongstleden in het nieuws kwam dat de burgemeester van gemeente 
Albrandswaard, Harald Bergmann, was voorgedragen door de gemeenteraad van Middelburg om tot 
burgemeester te worden benoemd, het duidelijk was dat gemeente Albrandswaard een druk najaar en ook 
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een druk voorjaar te wachten stonden. Het werven van een nieuwe burgemeester is immers geen sinecure. 
Het is een proces dat zeer zorgvuldig en goed doordacht dient te worden doorlopen. De belangrijke positie 
die een burgemeester binnen een gemeente inneemt - politiek, ambtelijk en maatschappelijk - vraagt daar 
ook om. De procedure zoals die door de commissaris van de koningin is aangereikt, ademt dat ook uit. In 
twee gesprekken hebben de fractievoorzitters al met de commissaris van de koningin van gedachten 
gewisseld over de invulling van de vacature. Het eerste gesprek was op 9 juli jongstleden en het tweede 
gesprek - nog niet zo lang geleden - op 25 september. De periode tussen het eerste en het tweede gesprek 
is - mede op verzoek van de commissaris - door de fractievoorzitters benut om in een aantal gesprekken 
met derden advies in te winnen. Adviezen natuurlijk over de invulling Van het ambt en de eisen die dit aan 
kandidaten stelt, maar ook adviezen over de positie van gemeente Albrandswaard. In de samenwerking met 
Barendrecht en Ridderkerk en in breder verband de positie in de gehele regio Rotterdam-Rijnmond en 
Den Haag, zoals men wil. Die gesprekken - onder andere met de burgemeesters van Barendrecht en 
Ridderkerk - waren zeer nuttig en hebben de gemeenteraad bevestigd in het beeld dat deze hierover al had. 
Een van de belangrijkste punten die in de gesprekken naar voren is gekomen, betreft de samenwerking die 
gemeente Albrandswaard en haar buurgemeenten Barendrecht en Ridderkerk binnen BAR-verband op dit 
moment aan het invullen zijn. Eind van dit jaar zullen in alle drie de gemeenteraden zeer verregaande en op 
veel gebieden ook onomkeerbare besluiten genomen worden over het samenvoegen van de ambtelijke 
organisaties. De weg hiernaartoe alsook de verdere uitwerking van deze samenwerking zal veel vragen van 
de gemeenteraden en van de colleges en daarmee in dubbel opzicht dus ook van de burgemeester. In zijn 
rol als voorzitter van de raad en in zijn rol als voorzitter van het college zal hij daarin een belangrijke rol gaan 
spelen. Die, verwachting is ook zeer prominent in de gesprekken met de commissaris uitgesproken. De 
bevindingen van deze gesprekken heeft gemeente Albrandswaard op 25 september besproken met de 
commissaris van de koningin. Ook daar is het belang van de nauwe samenwerking tussen de drie 
gemeentensnog eens onderstreept. In dat gesprek heeft de commissaris van de koningin aangegeven -
mede op grond van de bevindingen van gemeente Albrandswaard - dat hij de procedure om tot een 
kroonbenoemde burgemeester van Albrandswaard te komen, zal opstarten. Gemeente Albrandswaard is de 
commissaris erkentelijk voor de snelheid waarmee hij deze procedure wenst op te starten en af te ronden. 
Tevens is gemeente Albrandswaard hem erkentelijk dat hij mevrouw Van de Velde bereid heeft gevonden 
om gedurende deze periode het burgemeesterschap van gemeente Albrandswaard waar te nemen. Hij 
bedankt daarvoor. 

De heer Van der Graaff zegt dat een belangrijke volgende stap in het proces het vaststellen van de 
,; profielschets van de burgemeester en het instellen van de vertrouwenscommissie betreffen, hetgeen 

i vanavond wordt gedaan. Wat betreft de profielschets brengt de heer Van der Graaff het volgende onder de 
: ,, aandacht. In november 2011 is deze profielschets nog door de toenmalige vertrouwenscommissie kritisch 

beschouwd en op punten aangepast. Dit in het kader van de herbenoeming van burgemeester Bergmann 
destijds. Toch wijkt de nu voorliggende profielschets op een aantal belangrijke punten af van de vigerende. 
Met name is dat op het hiervoor al uitvoerig belichte punt van de steeds verdergaande samenwerking binnen 
BAR-verband, maar ook op het punt van de ontwikkelingen binnen de regio Rotterdam al dan niet tezamen 
met Den Haag. Het regeerakkoord van het nieuwe kabinet Rutte-Asscher - de heer Van der Graaff vindt dat 
even wennen - spreekt zich ook uit over deze samenwerking. Het kabinet voorziet dat de taken die in de 
toekomst aan gemeenten zullen worden toebedeeld een werkzame schaal vragen van minimaal 
100.000 inwoners. Dat dan wel ultimo 2025. Inmiddels is in alle informatie die is losgekomen wel duidelijk 
geworden dat het hier meer gaat om samenwerking dan om samenvoeging van gemeenten en dat het 
kabinet niet van plan is eventuele fusies van bovenaf op te leggen. Dat ligt dan weer in de lijn waarop 
gemeente Albrandswaard dat op dit moment in BAR-verband aan het invullen is. Hoe het ook zij, de nieuwe 
burgemeester zal hieraan een behoorlijke kluif krijgen en dat is in de profielschets duidelijk opgenomen:-
Dè heer Van der Graaff zegt dat de term 'netwerker' in de profielschets is vervangen door 'aanjager' en dat 
dit niet voor niets. is. Gemeente Albrandswaard verwacht van haar nieuwe burgemeester een proactieve 
inzet binnen de huidige, maar ook eventueel nieuw te vormen samenwerkingsverbanden. Spreker zegt dat 
een tweede belangrijke wijziging van de profielschets zich juist meer richt op een aantal belangrijke thema's 
die vooral binnen de grenzen van Albrandswaard spelen, zoals veiligheid en leefbaarheid, revitalisering van 
de dorpskernen, ontwikkeling van natuur en recreatie en samenwerking op het gebied van voorzieningen; en 
dat in tijden van financiële krapte. Ook hierin zal de nieuwe burgemeester bestuurlijk, maar ook als 
burgervader, een belangrijke inbreng hebben. 
De heer Van der Graaff brengt tot slot het tweede punt van de avond in. Dat is de verordening op de 
vertrouwenscommissie. Daarin sitaat vooral de werkwijze van de commissie beschreven. Spreker benadrukt 
dat de werkwijze zich overigens - op het moment van instelling van de commissie, op het moment dat het 
besluit wordt genomen - in uiterste geheimhouding zal voltrekken. Dat is een goed gebruik bij deze 
procedures en dat zal door de commissie ook stringent worden nageleefd.' 
De heer Van der Graaff deelt mee dat dit tot zover zijn inbreng was. „ — 

De voorzitter bedankt de heer Van der Graaff. Zij zegt dat het nu de gelegenheid is aan de commissaris van 
de koningin om eventueel nog nadere toelichting te vragen over de inhoud van de profielschets. 



05.11.12 Notulen van de bijzondere raadsvergadering van gemeente Albrandswaard 4/7 

De heer Franssen bedankt de voorzitter. Hij wenst haar om te beginnen veel succes in deze acht maanden. 
Hij zegt dat gegeven de ervaringen die fantastisch van pas zullen komen. Daar is hij heilig van overtuigd. 
De heer Franssen bedankt de raad voor de tot nu toe gevoerde gesprekken. Hij zegt dat hij daarin inderdaad 
de vraag heeft neergelegd of de raad - in de ontstane situatie door de vacature die gecreëerd is door het 
vertrek van de heer Bergmann - aanleiding heeft gevonden om de toekomst van Albrandswaard in breder 
verband ter discussie te stellen. Hij beschrijft de reactie die hij daarop heeft gekregen: de samenwerking in 
BAR-verband is onomkeerbaar en die onomkeerbaarheid wordt in de komende maanden gematerialiseerd 
door een van de varianten te kiezen voor een zodanige vorm van samenwerking dat die eigenlijk 
onomkeerbaar is. De heer Franssen zegt dat de beoogde voorzitter van de vertrouwenscommissie 
vervolgens heeft gerefereerd aan de plannen van het nieuwe kabinet. Spreker moet eerlijk zeggen dat de 
betreffende persoon daar al een uitleg aan geeft, maar dat hij dat zelf niet doet, simpelweg omdat hij graag 
de koninklijke weg wil bewandelen. Hij zegt dat hij namelijk heel graag wacht op het eerste overleg dat de 
commissaris van de koningin over twee a drie weken met de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken heeft. 
Dan zal er uitleg worden gegeven aan het regeerakkoord, met name ook uitleg over de rol die in dit proces 
van provincies wordt verwacht. Spreker hoopt dat dan ook wel helder zal blijken wat het betekent dat het 
kabinet ervan uitgaat dat er tot 2017 in elk geval 75 gemeenten zullen verdwijnen en hoe dat moet worden 
gerealiseerd en waar dat moet worden gerealiseerd en op welke wijze. De heer Franssen geeft in die zin wel 
een corrigerende toevoeging: de minister-president heeft in het debat van afgelopen donderdag - maar dan 
in zijn kwaliteit als fractievoorzitter van de W D - uitdrukking gegeven aan wat in het regeerakkoord staat. Hij 
heeft op samenwerking geïnitieerd in de zekere veronderstelling dat dat zal 'leiden tot'. Op een of andere 
wijze is vluchten naar een hoekje dus nog mogelijk, maar ergens tussen nu en 2025 is het toch helder dat dit 
het eindbeeld is. Spreker zegt dat er natuurlijk allerlei crises en kabinetswisselingen kunnen komen, maar 
dat dat de koers van de lange termijn is. Hij zegt er niet van uit te gaan dat dat voor de huidige procedure 
enige betekenis heeft, maar dat kandidaten die overwegen te reflecteren zich wel degelijk rekenschap zullén 
geven van dit feit en wat dit zou kunnen betekenen. Wat dat betreft, is het vervelend dat men op dat punt in 
een bestuurlijke tijd van onzekerheid leeft. De heer Franssen zegt dat gemeente Albrandswaard in elk geval 
niet helemaal op nul staat. De gemeente heeft inmiddels die onvermijdelijke intensieve samenwerking met 
de andere twee gemeenten gekozen. Daarin tekent zich natuurlijk het perspectief van een toekomstige 
eenheid ook wel af. Wanneer dat moment dan is, dat zal de komende tijd dan wel naar voren komen. Tot 
zover wat de heer Franssen betreft over de politiek-bestuurlijke omstandigheden waarin met de 
vacaturevervulling wordt begonnen. 
De heer Franssen stelt de profielschets zelf aan de orde. Hij vindt dat de gemeenteraad een knap epistel 
heeft geproduceerd waarin deze de eisen die de raad aan de burgemeester wil stellen helder formuleert. Hij 
hoopt dat de raad zich wel realiseert dat in datgene wat deze heeft opgeschreven een zekere spanning 
tussen inhoud en proces wel voelbaar is. De raad beschrijft vooral de procesrol die de burgemeester moet 
spelen, zowel in het college als tussen college en raad als in raad als tussen raad en college en de 
maatschappelijke actoren erbij. Maar daarin anticipeert de raad op sommige momenten toch ook wel sterk 
op de inhoudelijke incentives voor dat proces die van de burgemeester worden verwacht. De schets komt 
niet helemaal uit de spanning hoe de raad dat nu terugvertaalt naar de verhouding tussen de wethouders die 
over de inhoud zouden gaan en de burgemeester over het proces. De heer Franssen begrijpt dat ook wel. 
Hij wil wel dat de raad zich ervan bewust is dat als men dit type burgemeester wil, men dat spanningsveld 
voor een deel onvermijdelijk oproept. 
De heer Franssen zegt te komen bij de vraag die er eigenlijk naast ligt. Hij zegt dat de raad veel vraagt van 
de burgemeester. Hij vraagt of hij de zaak ook eens mag omdraaien en stelt de vraag wat de raad de 
burgemeester biedt. Spreker zegt het in toenemende mate mee te maken dat als gevolg van de invoering 
van het dualistisch stelsel in de verhouding tussen burgemeester en raad of tussen college en raad de 
burgemeesters klem komen te zitten. Dat komt simpelweg doordat de positie van de burgemeester niet 
helder is 'uitbediscussieerd' en uitonderhandeld in het hele proces van dualisering. Spreker zegt zich 
daarom wel heel erg af te vragen wat de raad zelf biedt en welke ruimte de burgerfieester heeft. Hij ziet 
onder burgemeesters een zekere verkramping ontstaan doordat zij in de spanning tussen college en raad 
hun leven niet altijd zeker zijn. Hij zegt dat dat in gemeente Albrandswaard misschien niet zo evident is als 
elders, maar als de raad veel vraagt, wil spreker ook vragen wat de raad biedt om de burgemeester de 
faciliterende rol te kunnen laten spelen die hij of zij moet spelen. 
De heer Franssen noemt één concreet voorbeeld. Hij zegt dat de raad met nadruk spreekt over de 
veiligheidsportefeuille en dat dit voor gemeente Albrandswaard heel terecht is; Kijfhoek ligt bij wijze van 
spreken niet ver van de gemeente vandaan. De raad heeft een sociaal veiligheidsvraagstuk dat mede 
voortkomt uit de nabijheid van Rotterdam. De heer Franssen heeft daarover van de politie in Rotterdam ook 
wel het een en ander gehoord. Hij onderkent dat daar een majeur vraagstuk ligt. Hij vraagt of gemeente 
Albrandswaard een echt doordacht veiligheidsplan heeft met inhoudelijke doelen met daarbij de benodigde 
middelen en mensen die dat veiligheidsbeleid moeten vormgeven op basis waarvan de raad de 
burgemeester kan sturen vooraf en controleren achteraf, wetende dat de burgemeester soms in een 
moeilijke positie komt. Hij wijst erop dat dit zich daar weer voordoet. Hij zegt dat de burgemeester van 
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Rotterdam straks de voorzitter is van de grote politieregio die (ontstaat door, [red.]) samenvoeging van de 
twee (regio's, [red.]). Diens positie in de wet is een beetje primus inter pares, maar niet echt 
doorslaggevend, tenzij er een conflict is. Die burgemeester moet in overleg met collega's tot beslissingen 
komen, maar zich tegelijkertijd ook in (de gemeenteraadsvergadering, [red.]) kunnen verantwoorden. 
Spreker zegt dat dit spanningsveld tot nogal wat rare, moeilijke discussies leidt. Hij zegt dat er daarnaast 
nog het punt ligt van het acteren van de burgemeester in de veiligheidsregio, die weer een ander wettelijk 
kader met zich meebrengt dan de politieregio. De burgemeester is wettelijk de verantwoordelijke 
portefeuillehouder voor de brandweer en moet daarin eigensoortig tot conclusies en tot standpunten komen, 
maar het budgetrecht ligt bij de raad. Dat zijn allemaal spanningsvelden die alleen maar verhelderd kunnen 
worden en in de praktijk tot goede, werkbare resultaten kunnen leiden als burgemeester en raad wederzijds 
hun rol en hun opvatting tot elkaar verhelderen en ook weten welke stappen zij tegenover elkaar willen 
zetten. De heer Franssen zegt dat hetzelfde is dat er - bijvoorbeeld als uitvloeisel van de 
bestuurskrachtmeting van een aantal jaren geleden - met name op het punt waar de kerntaken van de 
gemeente liggen - zorg, veiligheid, jeugd, welzijn - meer verbindende, visionaire beleidslijnen moeten 
worden ontwikkeld en getrokken. Ook daarin is de verhouding tussen proces en inhoud en de rol van de 
burgemeester in het geheel van belang. 
De heer Franssen vindt dat de raad een goede schets heeft geschreven. Hij denkt echter dat die 
aantrekkelijker wordt voor kandidaten als de raad ertegenover of ernaast stelt, wat deze zelf voornemens is 
te bieden aan de nieuwe burgemeester, waardoor hij denkt, of zij: daar moet ik wezen. Hij zegt dit omdat -
als gevolg van de ontwikkelingen waar hij zijn uiteenzetting mee begon - er toch wellicht een zekere reserve 
bij deze en gene is om te solliciteren en omdat de raad de kring van potentiële kandidaten wel beperkt door 
op voorhand te zeggen, dat iemand (aan de geschetste eisen moet voldoen, [red.]). De heer Franssen kijkt 
hoe het er precies staat en leest dit vervolgens voor: "De burgemeester heeft relevante ervaring, feeling en 
inzicht metibetrekking tot het lokaal openbaar bestuur en tevens beschikt de burgemeester over kennis en 
inzicht met-betrekking tot complexe stedelijke regio's." De heer Franssen veronderstelt dat hij moet 
aannemen dat dit een EN-EN-redenering is. Hij zegt dat er dan niet zo veel lootjes in de bol terecht zullen 
komen. Hij denkt dat als de raad dat nevenschikt, die kandidaten niet zo heel erg ruim zijn te vinden. Dus 
ook daar vraagt hij de raad zich alvast te prepareren op het eventuele eindbeeld, dat hij geen kandidatenlijst 
kan produceren die aan beide criteria in de volle omvang voldoet. Hij zegt dat de raad voor zichzelf maar 
eens moet nagaan waar het zwaartepunt ligt: bij de complexe stedelijke regio's of in de ervaring, feeling en 
inzicht in het lokaal openbaar bestuur en van daaruit weten te handelen in een gemeente van deze omvang. 
De heer Franssen richt zich tot de voorzitter en deelt mee dat hij het daarbij wil laten. 

De voorzitter bedankt de commissaris van de koningin. Zij kijkt naar de heer Van der Graaff die zeker een 
toevoeging zal willen geven op de vragen dié zijn gesteld. Zij geeft hém het woord. 

D e h e e r Van der Graaff bedankt de voorzitter. Hij zegt (een toevoeging te geven, [red.]) voor zover hem dat 
lukt op deze plek. Hij bedankt in elk geval voor de waarderende woorden voor het werk dat is gedaan. De tijd 
was kort, maar de raad denkt wel dat er iets ligt waarmee kan worden verdergegaan. Spreker zegt dat de 
vraag die de commissaris stelt over de positie van de burgemeester natuurlijk een bekende is. Sinds de 
invoering van de dualisering heeft een burgemeester daar in meer of mindere mate mee te maken. Spreker 
zegt dat het - met alle respect - in zijn optiek ook niet iets specifiek Albrandswaards is. Het is iets dat in veel 
gemeenten een rol speelt, zeker als daar ook de rol van de burgemeester als veiligheidscoördinator nog bij 
komt kijken, omdat dit juist de taken zijn die de kroonbenoeming met zich meebrengt. 

De heer Franssen jnterrumpeert. Hij zegt dat hij de heer Van der Graaff op zich even moet corrigeren. H e t — 
eerste punt van de spagaat wordt in toenemende mate merkbaar. Dat is in het begin niet zo sterk geweest, 
maar nu wel. Wat de veiligheidsportefeuille betreft, is de wet recent gewijzigd, waardoor er een veel grotere 
nadruk op de rol van de raad komt te liggen. 

De heer Van der Graaff zegt dat dit correct is, maar dat dit er nog bij kwam, omdat de raad wel bezig is om 
dat beleid vast te stellen. De raad heeft het vanavond zelfs meer specifiek over de beleidsagenda van de 
VRR in de 'carrousel'. De raad heeft ook al op eerdere momenten gesproken met burgemeester Bergmann 
over de inzet van met name zijn kant in de veiligheidsregio. De heer Van der Graaff veronderstelt dat hij 
namens de raad mag spreken als hij zegt dat de raad met zijn burgemeester daarin niet zulke uiteenlopende 
standpunten heeft gekend. Hij verwacht dat eerlijk gezegd ook niet naar de toekomst toe. Spreker zegt dat 
wat de raad de kandidaten die gaan solliciteren wel kan bieden een uitgebreide map met informatiemateriaal 
is waarin de raad op de punten die de heer Franssen aangeeft meer specifiek kan aangeven waar gemeente 
Albrandswaard mee bezig is. In aanvulling op de bestuurskrachtmeting die de raad een paar jaar geleden 
heeft laten uitvoeren - en datgene dat toen van gemeente Albrandswaard is gevraagd - is een • 
toekomstvisie gemaakt. Uit de toekomstvisie vloeit een structuurvisie voort. Die structuurvisie staat ook 
vanavond ter bespreking op de agenda. Dat geeft al heel veel, wat meer specifieke invulling over hoe het 
beleid op verschillende en met name op ruimtelijk gebied zijn beslag zal krijgen in gemeente Albrandswaard. 
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De heer Van der Graaff zegt dat het natuurlijk evident is dat het kandidaten zal afschrikken, dat de positie 
van de burgemeester is zoals die is. Hij zegt dat de positie van gemeente Albrandswaard - zoals die er nu 
voorstaat, met datgene wat daaraan in Den Haag wordt toegevoegd - misschien ook iets is waarmee zal 
moeten worden omgegaan. Spreker denkt wel dat als dat eenmaal duidelijk is, de kandidaten die reflecteren 
ook wel weten waar zij aan beginnen, dus dat het wat dat betreft voor hen ook geen verrassing kan zijn. 
De heer Van der Graaff zegt dat als de heer Franssen vraagt waar de raad het zwaartepunt legt - op de 
inhoudelijke, lokale taken of juist meer op de regionale - hij denkt dat de aanvullingen, die de raad heeft 
gedaan op de profielschets en die zo sterk liggen op de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, daar 
wel een kleine aanwijzing in geven, dat wat de raad betreft die taak wel heel serieus bij de burgemeester zal 
terechtkomen, ook in zijn rol als netwerker en aanjager van juist die samenwerking. Spreker denkt wat dat 
betreft - als de heer Franssen hem vraagt die keuze daar nu te leggen - dat dit wel de kant zal zijn waarin 
de weegschaal zal doorslaan. De heer Van der Graaff zegt dat hij volgens hem - voor zover dat in zijn 
vermogen ligt om de heer Franssen mee te nemen in hoe de raad erin staat - wel ongeveer 
tegemoetgekomen is aan hetgene de heer Franssen aan de raad heeft gevraagd. Mocht dat niet zo zijn, dan 
is de heer Van der Graaff bereid het zo meteen nog even aan te vullen. 

De voorzitter bedankt de heer Van der Graaff. Zij zegt misschien ook nog een toevoeging te hebben. Zij zegt 
niet beter te weten dan dat het veiligheidsbeleid op dit moment onderhevig is aan evaluatie en actualisatie. 
De inhoud kent zij nog niet, dus of zij voldoende mensen en middelen heeft om hetgeen te doen wat (is 
gezegd, weet zij nog niet, [red.]), maar er wordt wel gewerkt aan de voorbereidingen voor de vaststelling van 
een nieuw veiligheidsplan voor de komende vier jaar. Zij denkt dat het eind dit jaar nog door de raad wordt 
vastgesteld. 
De voorzitter vraagt of er nog anderen zijn die iets willen toevoegen aan de woorden van de heer 
Van der Graaff. Aangezien dat niet het geval is, geeft zij het woord weer aan de heer Franssen. 

De heer Franssen herhaalt wat hij net zei. Hij denkt dat het verstandig is als de raad nadenkt over een 
aanvulling. Die hoeft de raad niet nu te produceren. De raad kan er de komende twee weken nog best eens 
aan werken om de zaak om te draaien naar wat de raad de burgemeester biedt. Dat zegt hij vooral gezien 
het feit dat de raad een aanjager wil. Iemand die aanjaagt, loopt altijd een risico om op tenen te gaan staan, 
omdat hij dingen in discussie brengt die sommige mensen helemaal niet willen horen of aandacht vraagt 
voor dingen waar mensen niet graag naar willen luisteren. Dan moet ook een zekere beschermde omgeving 
voor de burgemeester geboden kunnen worden om frank en vrij in het spel te staan. Als dat tot verkramping 
leidt, is men verder van huis. De heer Franssen zegt dat het de vergroting is van de raad, van de werfkracht 
van de eigen zoektocht van de raad. 

De voorzitter bedankt de heer Franssen. Zij geeft het woord aan de heer Van der Graaff. 

De heer Van der Graaff bedankt de voorzitter. Hij zegt dat de commissaris volkomen gelijk heeft als hij dat 
nog een keer voorlegt. Hij zegt dat wat de raad de burgemeester te bieden heeft - en dat kan hij toch wel 
met enige trots zeggen - is dat de gemeenteraad juist op het gebied van de intergemeentelijke 
samenwerking altijd unaniem is opgetreden. Dus wat dat betreft hoeft de burgemeester in de 
Albrandswaardse gemeenteraad er niet veel van te vrezen. De heer Van der Graaff voorziet ook niet dat de 
raad daar in de toekomst anders over zal denken. Hij zegt dat dat één is. Twee is de toevoeging aan de 
profielschets specifiek op dat punt. Daar zal de raad in gaan voorzien. Hij zegt dat hij de raad dan wel nu 
meteen de machtiging moet vragen om dat in samenspraak met de griffier direct te kunnen doen. Dat 
bespoedigt het proces. Hij veronderstelt dat de heer Franssen dat zal begrijpen. De heer Van der Graaff 
spreekt het voornemen uit het vanavond vast te stellen met de machtiging dat de fractievoorzitters en de 
griffier de aanvulling gaan maken en die binnen anderhalve week zullen toevoegen aan de profielschets 
zoals die er nu ligt. Spreker is het met de commissaris eens dat het een aanvulling zal zijn die wellicht 
meerdere kandidaten zal aanspreken. 

De heer Franssen zegt dat hij dan tussen de kerstboom en de oliebollen alles heel zorgvuldig gaat lezen om 
de raad in 2013 een mooie selectie te kunnen voorleggen. 

De voorzitter bedankt de heer Franssen. Zij kijkt rond en veronderstelt dat er geen problemen zijn met het 
voorstel van de heer Van der Graaff om samen met de fractievoorzitters de aanvulling te formuleren, zodat 
de raad de profielschets toch vanavond kan vaststellen. Zij zegt dat dit akkoord is. Zij neemt aan dat ook 
niemand stemming wil over deze profielschets, dus dat zij kan concluderen dat dë raad daarmee unaniem 
akkoord gaat. De voorzitter wenst de heer Van der Graaff en zijn collega's straks heel veel succes om de 
zoektocht te starten. Zij zegt de profielschets nu af te hameren, waarmee volgens haar een van de 
belangrijkste agendapunten van deze eerste vergadering is vastgesteld. 
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5. Vaststelling verordening vertrouwenscommissie 
De voorzitter deelt mee aan te komen bij agendapunt 5. Dat is de vaststelling van de verordening op de 
vertrouwenscommissie. De heer Van der Graaff heeft daarover daarnet al iets gezegd. De voorzitter vraagt 
of hij nog iets wil toevoegen. Zij constateert dat dit niet het geval is. De voorzitter vraagt of iemand anders 
daarover nog het woord wil voeren. Zij constateert dat dit ook niet het geval is. Zij concludeert dat de raad 
unaniem akkoord is. De voorzitter zegt dat zij nu de vertrouwenscommissie heel veel succes kan wensen 
met het werk en de zoektocht naar een nieuwe burgemeester. Zij verklaart dit punt aldus besloten. 
De voorzitter zegt tot de afsluiting te komen van deze bijzondere openbare raadsvergadering. Zij bedankt 
eenieder die hier naartoe is gekomen om van dit moment getuige te zijn. Zij bedankt in het bijzonder de 
commissaris van de koningin, de heer Franssen en de heer Covers, die zij vervolgens een goede reis 
terugwenst naar het Haagse. Zij wenst hen succes met de zoektocht samen met de vertrouwenscommissie 
van de Albrandswaardse raad naar een nieuwe burgemeester. Onder dankzegging van de aanwezigheid 
van de heren Franssen en Covers gaat de voorzitter over tot de formele sluiting van de vergadering. Zij 
bedankt hen voor hun aanwezigheid. 

Aldus vastgesteld door de raad van de Gemeente 
Albrandswaard in zijn openbare vergadering van 
26 november 2012. 

De griffier. 

Mr. Renske van der Tempel 

De.voOrzitter, 

Ger J. van de Velde-de Wilde 


