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1. Opening 
 
De Voorzitter: 
“Ik stel voor de vergadering te beginnen. Allemaal van harte welkom. Bericht van verhindering van mevrouw 
Hofman, mevrouw Meiners en de heer Hoenen. Het kan zijn dat de heer Suijkerbuijk om 21.15h ook nog arriveert. 
Vanavond is er een belangrijk onderwerp en daarom wil ik u, Commissaris, van harte welkom heten samen met de 
Chef Kabinet de heer Covers om met de raad de concept-profielschets voor de nieuw te benoemen burgemeester 
van Leiderdorp te bespreken. Daarna zal de raad die vaststellen en uiteindelijk ook de verordening tot vervulling 
van de vacature vaststellen.” 
 
2. Vaststellen agenda 
 
De Voorzitter: 
“Ik ga ervan uit dat iedereen kan instemmen met de agenda die voor ons ligt.” 
 
3. Bespreking concept-profielschets burgemeester Leiderdorp en vaststellen van de profielschets in 

aanwezigheid van de Commissaris van de Koningin van de Provincie Zuid-Holland, de heer J. 
Franssen  

 
De Voorzitter: 
“Het is in wezen ook een gewone raadsvergadering en er is een inspreker. Ik geef het woord aan mevrouw 
Berndsen.” 
 
Mevrouw Berndsen: 
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“Ik las vanmiddag de krant, het Witte Weekblad, en toen las ik dat de inwoners naar hun mening gevraagd wordt. 
Daaronder vet gedrukt: profiel nieuwe burgemeester. Dan wordt er geschreven, dat inwoners tot 30 juli aan 
kunnen geven wat zij belangrijk vinden bij een nieuwe burgemeester. Op 29 juni wordt de profielschets al 
vastgesteld, dat las ik vanmiddag. Dan denk ik hé, dit las ik met grote verbazing want dan denk ik: als je bewoners 
inspraak vraagt en je geeft hen de ruimte tot 30 juli en vandaag wordt al die profielschets vastgesteld, wat heeft 
het dan verder nog voor zin als wij als bewoners van Leiderdorp nog via de website of via formulieren bij de balie 
nog eens een keertje t/m 30 juli gaan vertellen wat wij er eigenlijk van vinden en wat wij graag zouden willen zien 
in onze nieuwe burgemeester? Dan denk ik: dat is toch een beetje mosterd na de maaltijd. Als het zo gedaan 
wordt, wat gebeurt er dan met al die formulieren en al die reacties? Waar komen die terecht en wie gaat daarover 
oordelen? Dan wordt er gezegd, dat bij de gesprekken met de sollicitanten het accent gelegd moet worden op wat 
al die inwoners naar voren gebracht hebben. De één zegt hij moet donker zijn, de ander zegt blond haar, een 
ander zegt dat hij van de universiteit moet komen, een ander zegt dat hij wel 10 jaar burgemeesterschap nodig 
heeft; wordt alles wat binnenkomt op een hoop gegooid? En gaat de commissie dit dan tijdens de 
sollicitatiegesprekken allemaal naar voren brengen? Bovendien: de hele procedure t/m januari 2012, en hier staat 
dat na de benoeming door de Koningin er vanaf begin januari hier een nieuwe burgemeester aangesteld is, dat 
vind ik allemaal een beetje raar want ik heb gehoord, dat begin van dit jaar de burgemeester al zijn ontslag heeft 
ingediend per 1 december. Toen dacht ik: nou, dat heeft hij heel goed gedaan want dan is er ruimte om een 
opvolger te vinden die per 1 december in dienst kan treden. Maar als ik dit hele artikel zo lees dan denk ik: nee, 
helemaal niet, want het is een aardige prognose van dan naar die en dan naar die en dan eerst de commissie van 
de Koningin erbij, en dan denk ik: nou, dat moet wel allemaal in alle agenda’s passen van al die mensen. Dus ik 
heb grote vraagtekens of dat allemaal wel op tijd gerealiseerd wordt en of wij dan niet op een gegeven moment 
een loco-burgemeester krijgen. Niet dat dat slecht is maar het verbaast me zo, dat tijdig gezegd wordt dat de 
burgemeester vertrekt en dat nu pas die procedure start en dan nadat die vastgesteld is, nog eens een keertje de 
bewoners worden gehoord. Ik begrijp er niets van en ik zou graag een toelichting willen hebben hierop.” 
 
De Voorzitter: 
“Dank u wel voor uw reactie. Ik denk dat het goed is om, zoals afgesproken, het woord te geven aan de 
plaatsvervangend voorzitter van de raad, de heer Gardeniers. Hij zal op de procedure ingaan en kan misschien 
ook op een aantal van uw opmerkingen ingaan. Ik geef graag het woord aan de heer Gardeniers.” 
 
De heer Gardeniers: 
“Dank u Voorzitter. Commissaris der Koningin, meneer Franssen, Chef Kabinet, meneer Covers, en mede 
raadsleden, ik wilde graag een korte toelichting op de profielschets geven en misschien kom ik dan toch ook nog 
bij mevrouw Bernsen terecht.  
Kort nadat Burgemeester Zonnevylle te kennen heeft gegeven dat hij aan het eind van dit jaar na 18 jaar wil 
stoppen met zijn burgemeesterschap van Leiderdorp, zijn de fractievoorzitters om de tafel gaan zitten om te 
bepalen hoe zij die vacature het beste kunnen vervullen. Aan de hand van de handreiking Benoemingsprocedure 
burgemeesters en in overleg met de fracties zijn zij tot het voorliggende profiel gekomen. Daarbij zijn wij uitgegaan 
van: wat is Leiderdorp nu voor dorp? Hoe ziet het dorp er over pakweg 15 jaar uit en wat voor type burgemeester 
hebben wij daar dan bij nodig? In de profielschets geven wij als eerste een korte beschrijving van de 
karakteristieken van Leiderdorp, waarin het bijna 50% Groene Hart-karakter naast het voorzieningenpakket naar 
voren komt. Ook komen de bestuurskrachtmeting uit 2008 en de lopende zaken aan de orde. Vervolgens gaan wij 
in op de belangrijkste rollen en taken van de nieuw te benoemen burgemeester, en benoemen wij de specifieke 
kwaliteiten en vaardigheden. Als voornaamste competentiestijl kwamen wij uit op een flexibele persoon die het 
midden houdt van zowel een verbinder als een netwerker, met als belangrijkste vaardigheden: bestuurlijke 
gevoeligheid, omgevingsbewust zijn, communicatief, organisatiegevoeligheid, inlevingsvermogen. Als belangrijke 
voorwaarde voor een zelfstandig Leiderdorp zien wij regionale samenwerking, zowel op beleidsmatig niveau 
binnen Holland Rijnland als op uitvoerend niveau binnen Servicepunt71. Bij die regionale samenwerking en zeker 
ook bij de ontwikkeling van Leiderdorp 2025 zien wij een belangrijke rol weggelegd voor de burgemeester. Wat 
betreft de portefeuille van de burgemeester – naast de wettelijke taken en de al genoemde speerpunten regionale 
samenwerking en Leiderdorp 2025 – is het de bedoeling na verloop van een jaar te bespreken in hoeverre een 
verdere invulling van de portefeuille van de burgemeester wenselijk is. Leiderdorp heeft geen ambtswoning maar 
wij zijn bereid – als dat nodig is – een passende woning ter beschikking te stellen. Wij beëindigen de schets met 
een overzicht van mogelijke naslagwerken en verwijzen hierbij naar onze website met het dossier Inkijk in 
Leiderdorp. Nadat wij de profielschets hebben vastgesteld, gaan wij aan de burgers vragen via ons burgerpanel en 
via enquêtes bij de balie waar wij in de gesprekken met kandidaten het zwaartepunt moeten leggen. Maw: wat 
vinden burgers de belangrijkste eigenschappen van een nieuwe burgemeester? De kandidaten krijgen de uitslag 
van de enquête uiteraard van tevoren zodat zij weten wat de burgers van Leiderdorp van een nieuwe 
burgemeester verwachten. Dat was het, meneer de Voorzitter.” 
 
De Voorzitter: 
“Wel bedankt. Ik stel voor het woord aan de Commissaris te geven.” 
 
De heer Franssen: 
“Om te beginnen: ik zit ook wel met het punt dat door de inspreekster is genoemd, dat wij vanavond een 
profielschets vaststellen en daarna de bevolking gaat polsen. Ik wil graag wel zien op welke wijze dat wat uit de 
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bevolking komt ook tot mij komt voordat ik de selectie ga maken. Dat zeg ik temeer tegen de achtergrond van het 
feit, dat de profielschets nogal algemeen gesteld is. Daar heeft u wellicht bewust voor gekozen. En deze is ook 
nogal intern gericht. U kent mijn opvatting dat dit gebied tussen de metropool regio Amsterdam/Almere en het 
gebied aan de zuidkant van de provincie Rotterdam/Den Haag een gebied is, dat wanneer het niet zelf een heel 
eigen profiel ontwikkelt verdrukt raakt tussen die metropolen. Ik kreeg een dezer dagen bijv. nog weer onder ogen 
een rapport van de Rabobank waarin de economische ontwikkelingen van een 40-tal regio’s in Nederland staan 
en van die 40 regio’s bungelt de regio Leiden/Duin- en Bollenstreek op de 37

ste
 plaats in de onderste regionen. Er 

is dus alle aanleiding om te kijken ook naar de rol van de Leidse regio en de regio Holland Rijnland in dat 
krachtenveld. En dat is daarom een punt van belang omdat u in uw eigen karakterbeschrijving van Leiderdorp en 
de profielschets aangeeft, dat in feite de gemeente Leiderdorp moeilijk zo niet onmogelijk haar volledige 
takenpakket in uitvoering zal kunnen blijven nemen indien niet de samenwerking met de andere gemeenten ten 
volle zou worden gezocht. Dat betekent dus dat die regionale, extern gerichte dimensie wel degelijk een factor van 
groot gewicht is, die ik althans in mijn benadering van de problematiek van Leiderdorp van dit gebied en ook bij de 
gesprekken met potentiële kandidaten zwaar laat meewegen. Ook omdat ik daar iets mee wil zien te achterhalen 
wat ik bij een burgemeester bij uitstek een punt van gewicht vindt en dat het verschil moet uitmaken in relatie tot 
de positie van de wethouders, nl. dat die strategische, van buiten komende helicopterblik de plus is van de 
burgemeester want anders kun je net zo goed de wethouder met die keten belasten. Er zijn mensen die dat vinden 
trouwens, geen enkel probleem, maar het systeem in dit land is nu eenmaal zoals wij dat kennen. Toch vind ik het 
jammer dat ik dat wat mis in de beschrijving. In de tweede plaats: u zoekt een burgemeester met de bestuursstijl 
van de netwerker en de verbinder. Nu roep ik even in herinnering het gesprek dat ik met de fractievoorzitters heb 
gehad enige tijd geleden. Ik kom er met name daarom ook nader op terug, omdat ik het koppel aan de 
profielschets onderaan p.2 en bovenaan p.3: “De raad verwacht een krachtige bijdrage van de burgemeester aan 
de ontwikkelpunten uit de eerste bestuurskrachtmeting en een duidelijke rol bij de totstandkoming van de 
komende bestuurskrachtmeting.” Dat gaat dan verder op de volgende bladzijde als u het hebt over de 
toekomstvisie. Die krachtige rol kun je – als je kijkt naar de koppeling aan bestuursstijlen en persoonlijkheids-
kenmerken – naar mijn gevoel niet louter goed vervullen wanneer je je slechts beperkt tot netwerker en verbinder. 
Het moet ook iemand zijn die het vermogen heeft de zaken bij de naam te noemen vanuit die helicopterview en 
die weten te initiëren, en die vervolgens vanuit het netwerk en die verbinding moet zorgen voor draagvlak binnen 
de gemeenschap en de politiek om de dingen gedaan te krijgen. Ik zeg dat ook tegen de achtergrond van het feit – 
en ik wil daar toch wel graag even bij stilstaan – dat wij vastgesteld hebben (en dat staat ook in de profielschets) 
dat u van opvatting bent, dat de gemeente Leiderdorp in de komende 10 tot 15 jaar de zaken nog zelfstandig 
aankan, overigens binnen het raam van de regionale samenwerking, maar dat u met mij heeft besproken op het 
Provinciehuis dat één onderdeel waarom die toekomstvisie zo van belang is en de komst van de burgemeester 
aan de wijze waarop daar in de tijd mee moet worden omgegaan ook zo van belang, dat ook die vraag over de 
bestuurlijke toekomst onderdeel van dat proces zou moeten kunnen uitmaken. Dat punt heb ik eerlijk gezegd een 
beetje gemist in de profielschets en ik vind dat als wij er niet van meet af aan open over zijn dat dat onderdeel uit 
moet maken van die toekomstvisie en dat maakt ook voor de kwaliteit, achtergrond en ervaring van de 
burgemeester nogal wat uit, dat wij dat vraagstuk tijdig ook eerlijk bij de naam moeten noemen. Ik zie voorts – en 
dat heb ik heel goed begrepen, ik ben ook een frequente lezer van het Witte Weekblad dus ik krijg ook wel eens 
informatie tot mij door buiten de officiële documenten om – dat er natuurlijk ook gekeken wordt naar een persoon 
die een aantal bestuurlijke, gezaghebbende en verbindende kwaliteiten in zich bergt en die voorts de 
gemeenschap en de gemeente meeneemt in een toekomstperspectief en die daardoor weet wat er in de wereld te 
koop is. Zo vat ik het maar even in een paar grote woorden samen. Als dat het beeld is wat u met mij deelt dan 
weet ik wel ongeveer aan wat voor type mens ik moet denken. Ik heb geen namen of zoiets in mijn hoofd want ik 
hoop dat er veel gesolliciteerd wordt, maar ik moet er wel op wijzen dat het aantal sollicitanten in de Randstad niet 
overhoudt. Het is heel merkwaardig dat op een gemeente als één van de Wadden-eilanden 44 sollicitanten 
schrijven en ik voor de gemeente Bodegraven/Reeuwijk uiteindelijk maar vijf namen aan de Vertrouwens-
commissie heb kunnen voorhouden. Dus u moet ook voor uzelf een beeld vormen van: op welke wijze kunnen wij 
onszelf zo in de gesprekken manifesteren dat wij een aantrekkelijke bruid zijn voor degene die u zoekt. En dan 
laat ik ook hier de vraag man of vrouw maar even in het midden. Dat waren mijn opmerkingen, Voorzitter.” 
 
De Voorzitter: 
“Wel bedankt. Als eerste de heer Gardeniers.” 
 
De heer Gardeniers:” 
“Als ik als eerste mag reageren, graag. Om te beginnen toch met uw opmerking: bestuurlijke toekomst van 
Leiderdorp. Ja, dat hebben wij in het gesprek met u met name genoemd maar naar mijn mening staat het toch ook 
heel duidelijk in de profielschets bovenaan p.3: “De bestuurlijke toekomst van Leiderdorp neemt hierbij een 
belangrijke plaats in”. Dat hebben wij er expliciet ook inderdaad ingezet om die discussie ook inderdaad aan te 
wakkeren. Wij hebben ook aangegeven dat er op het ogenblik zes partijen in deze raad vertegenwoordigd zijn die 
alle zes in hun programma hebben staan dat Leiderdorp zelfstandig blijft. Maar natuurlijk moeten wij in de context 
van de regio en de regio-ontwikkelingen – en u noemt terecht Holland Rijnland 37 van de 40 – daar moeten wij 
goed naar kijken. Hoe krachtig blijft deze regio, komen wij in de verdrukking met de noordvleugel en met de 
zuidvleugel waar wij dan net tussenin zitten? Dat zal een hele belangrijke rol spelen en met name daar. Daar heeft 
u wel een punt. Wij zaten bij het model van Quinn te zoeken naar waar we nou op uit willen komen. In de 
gesprekken die wij met de fractievoorzitters onderling hadden in het Presidium kwamen wij daar ook niet helemaal 
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uit want je komt niet op één soort type maar eigenlijk ook niet eens op twee soorten types, eigenlijk het liefst zou je 
ze allemaal willen zien. Maar zo’n persoon, waarschijnlijk bestaat die niet, het schaap met vijf poten misschien 
maar wij kennen hem of haar ook niet. Dat speelde een beetje mee, dus we moesten toch een keuze maken en 
daarom kwamen wij toch met name in het begin op verbinder/netwerker uit en wat minder nog op initiator. De 
andere kant is: natuurlijk, de bestuurlijke toekomst gaat een rol spelen in onze visie Leiderdorp 2025, daar moeten 
wij het aan de kaak stellen want wij zien de ontwikkelingen om ons heen. Dus ja, dat zal zeker een onderdeel 
daarvan moeten worden. U heeft natuurlijk een punt: een burgemeester moet een helicopterview hebben, dat zal 
ook een heel duidelijk punt gaan worden in de bespreking. Tav de enquête: er is op 21 maart het Koninklijk Besluit 
gekomen en wij zaten allemaal een beetje in tijdsdruk en om dat ook nog voor de profielschets te kunnen doen, 
daar kwamen wij gewoon niet meer aan toe om dat ook netjes te kunnen verwerken. Deze tijd is ambtelijk iets 
meer tijd mogelijk ook om vrij te maken, dus wij dachten: dan moeten wij het wel achteraf doen. Daardoor is ook 
de profielschets iets vager waardoor wij nog in de gesprekken iets meer nuances aan kunnen brengen, met name 
met wat er uit de enquête komt. Ik heb hier de enquête zoals wij hem willen gaan stellen; deze wordt u nu 
overhandigd. Daarin staan totaal 12 vragen waarvan één open vraag met de mogelijkheid aan te geven wat voor 
persoon en daar ziet u inderdaad dat wij teruggrijpen naar de profielschets die wij hier hebben en daar willen wij 
met name een beetje de nuance ook van de inwoners van Leiderdorp krijgen, wat wij in de gesprekken vooral naar 
voren moeten laten komen. Ik hoop dat ik zo uw vragen en opmerkingen beantwoord heb.” 
 
De Voorzitter: 
“Zijn er nog anderen uit de raad die een reactie willen geven? De heer McDaniel?” 
 
De heer McDaniel: 
“Voorzitter dank u wel. Ik dank de heer Franssen voor zijn analyse en zijn opmerkingen en vooral zijn verbinding 
die hij heeft gegeven vanuit de profielschets naar de regio. Daarmee heeft hij een gevoelig doch interessant 
onderwerp aangesneden. Wat zou de rol van Leiderdorp (lees: wat zou de rol van de Leiderdorpse burgemeester) 
kunnen zijn in een sociaal economische problematiek die u nu kennelijk ook nog vanuit de Rabobank aangereikt 
heeft gekregen met het verontrustende bericht, dat onze regio van de 40 die ertoe doen inmiddels is afgezakt naar 
nummer 37? In dat opzicht weet ik niet of wij de Commissaris van de Koningin met een gerust hart terug kunnen 
sturen naar Den Haag omdat wij ook wel inzien, dat de positie van Leiderdorp – of die nu zelfstandig is of niet 
zelfstandig, de heer Gardeniers merkte net al terecht op dat er geen enkele partij in deze raad is die de 
zelfstandigheid op dit moment zou willen opgeven en ik zeg op dit moment omdat je niet voor de eeuwigheid kunt 
kijken maar voor de nu afzienbare termijn is dat aan de orde – dat dat ook meteen de nuance legt op de 
vraagstelling: wat kan Leiderdorp bijdragen aan een aantal van de oplossingen in het type problemen dat u heeft 
gesignaleerd? Nog een stapje verder: is het dan ook nog denkbaar, dat de burgemeester daar een rol in speelt? 
Dat laatste is waarom wij nu bijeen zijn en ik vind heel interessant dat u daar ook een bepaalde verwachting bij 
uitspreekt. Ik zou die verwachting – zonder dat ik precies weet tot welke typologie of misschien zelfs tot welke 
psychologie dat aanleiding geeft – eigenlijk in uw voordeel willen doorschuiven want u gaat ook met de kandidaten 
spreken. Het lijkt mij buitengewoon uitdagend om eens van die kandidaten zelf te vernemen hoe zij nou aankijken 
tegen de positie van een gemeente als Leiderdorp. Wij gaan er niet vanuit, afgezien van het feit dat zij alle stukken 
hebben gelezen, dat zij een diepteanalyse kunnen maken maar zij moeten zich wel een beeld kunnen vormen. Ik 
vond uw typering dat wij iemand zoeken die weet hoe de wereld in elkaar steekt, in dat opzicht huiselijk doch wel 
zeer treffend. Ik zou toch zeer geïnteresseerd zijn in het antwoord en in uw selectiemechanisme om te kijken of wij 
nu wat personen kunnen vinden die op dat punt een bijdrage kunnen leveren. Tenslotte – en ook de Commissaris 
heeft daar een opmerking over gemaakt nav de opmerking van mevrouw Bernsen, ook de heer Gardeniers heeft 
hier al iets over gezegd – ik denk dat wij als fractievoorzitters er toch bewust voor gekozen hebben om met een 
zekere ruimte de profielschets aan te bieden om vervolgens nog in een proces waarin anderen (lees in dit geval: 
de Leiderdorpse bevolking of anderen die hier nog iets over willen zeggen) daar nog een aantal aanvullingen op 
kunnen maken die in de verdere procedure een rol kunnen spelen. Naar mevrouw Bernsen zou ik willen zeggen: 
alle agenda’s en data in het najaar zitten al in de computer, dus maakt u zich geen zorgen over de termijnen. Als 
het allemaal normaal loopt dan zal het zijn. Tenslotte vergeef ik het de Commissaris dat een lokale journalist, zeer 
gewaardeerd en door anderen nog wel eens kritisch bekeken, een verkeerd medium nl. het Witte Weekblad ipv 
het Leiderdorps Weekblad noemde. Ik zag dat hij dat buitengewoon op prijs stelde dat u deze fout maakte dus bij 
deze deze correctie maar even weergegeven.” 
 
De heer Franssen: 
“Mea culpa.” 
 
De Voorzitter: 
“Het is al de tweede raadsvergadering waarin betrokkene zo prominent naar voren komt. Mevrouw Tax nog als 
laatste en dan nog het woord aan de Commissaris.” 
 
Mevrouw Tax: 
“Ik weet niet helemaal of ik het nu zo kan zeggen, meneer Franssen, maar zie het anders als een opmerking van 
ook een burger van Leiderdorp. Ik weet iemand die volledig voldoet aan het profiel wat mij betreft en hij ziet naast 
u. Volgens mij hoort Burgemeester Zonnevylle echt bij Leiderdorp en ik betreur het zeer dat hij weggaat.” 
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De Voorzitter: 
“Het woord is nu gauw aan de Commissaris.” 
 
De heer Franssen: 
“Ik heb goed kennis genomen van de mededeling van de heer Gardeniers over het vraagstuk van de bestuurlijke 
toekomst en ik weet de plek en de betekenis ervan nu ook goed te duiden. Wat de inspraak betreft zou ik het erg 
op prijs stellen als u de uitkomst daarvan tijdig met mij wilt delen voordat ik met kandidaten ga praten. Dat laat u 
vervolgens vrij om als Vertrouwenscommissie dat op uw wijze te wegen; laat daar geen misverstand over bestaan 
omdat het raamwerk waarbinnen ik mijn werk nu ga doen voor mij ruimte genoeg biedt om tot een goed gesprek te 
komen. Ik hoop zelf dat de Vertrouwenscommissie in de wijze waarop de heer McDaniel daar nu op voortborduurt 
de gesprekken met de kandidaten wil voeren, want dat betekent dat u daarmee ook tegelijkertijd een goed inzicht 
krijgt in het strategisch vermogen en inzicht van de betrokken kandidaten. Ik zal hen daarop toetsen omdat de 
bestuurlijke drukte in dit gebied ondanks de regionale samenwerking groot is. Ik ben naar de fractievoorzitters 
buitengewoon helder geweest. Gemeenten van de schaal van Leiderdorp zullen het in de toekomst met het 
takenpakket dat op de gemeenten afkomt en waar het bestuursakkoord al dan niet aanvaard, volledig, geheel of 
niet, dat laten we maar even in het midden, maar dat zijn zulke loodzware verantwoordelijkheden en er is geen 
lokaal bestuur in de wereld dat zoveel wettelijke verantwoordelijkheden toegewezen heeft gekregen als het 
Nederlands lokaal model. Daar kunnen de lidstaten in de Europese Unie nog heel veel van leren; misschien dat de 
Spanjaarden alleen ons daarin het dichtst genaderd zijn. Dat vraagt om een daarbij passende schaal en ik ben 
buitengewoon bang en bevreesd dat het willen ontlopen van de discussie over schaalvergroting leidt tot een 
onoverzichtelijke wirwar van constructies, afspraken en regelingen om die zelfstandigheid maar te behouden. 
Uiteindelijk is het eindbeeld dat noch de burger, noch de politicus of politica die een gekozen mandaat heeft 
voldoende zicht heeft op waar het over gaat. Uiteindelijk zitten wij elkaar allemaal in de weg en vooral de boze 
burger die nu al via allerlei kanalen zijn uitweg probeert te vinden, met alle risico’s vandien. Daarom ben ik erg blij 
met het gesprek dat ik met de fractievoorzitters heb gehad, dat zij mij hebben verteld open het gesprek in het 
kader van die toekomstvisie aan te willen gaan. Ik hoop vooral dat er een burgemeester komt die het proces de 
ruimte biedt, die ook de kritische bevrager kan zijn à la de achterkant van het gelijk, om het maar zo te zeggen, 
maar die daarmee wel het proces een wending weet te geven waarin wij met elkaar worden meegenomen. Zo ga 
ik aan de slag en ik heb alle data inmiddels genoteerd. Er staat precies in mijn agenda wanneer ik kandidaten voor 
de vacature in Leiderdorp zal ontvangen, zelfs met tijdstippen erbij. Ik zal u er geen deelgenoot van maken maar 
het is allemaal geregeld. U kunt ervan op aan dat tenzij wij er met zijn allen niet uitkomen – maar dat is niet iets 
wat ik veronderstel – dat er gewoon half januari een nieuwe burgemeester aantreedt, zes weken na het vertrek 
van uw huidige burgemeester en dat is mede gelet op een verhuisoperatie die rond 1 januari gepland is naar mijn 
gevoel alleszins verantwoord. Dank u.” 
 
De Voorzitter: 
“Commissaris, wel bedankt. Dan is het nu aan de raad om de profielschets en met alle kanttekeningen daarbij…” 
 
De heer Franssen: 
“De heer Covers wil graag nog iets zeggen.” 
  
De heer Covers: 
“Dank u wel. Dat betreft het volgende. Nadat de Commissaris zijn selectie heeft gemaakt, is de keus aan de raad. 
Het is echter wel de afgelopen jaren praktijk geworden, dat ook het geluid/de stem vanuit het college/het ambtelijk 
apparaat in dat proces gehoord wordt. Dat vindt invulling – en dat heeft u ook gedaan – door een wethouder als 
adviseur aan de Vertrouwenscommissie toe te voegen. U heeft er echter niet voor gekozen om de 
gemeentesecretaris ook een positie daarin te geven en dat is des te meer van belang omdat in de praktijk is het 
zo, dat een sollicitant in het gesprek dat hij met de Vertrouwenscommissie heeft zich ook een beeld wil vormen 
over: wat betekent mijn functioneren in de toekomst in relatie tot het ambtelijk apparaat? Wellicht kunt u toch nog 
kijken of niet de gemeentesecretaris bijv. als loco-secretaris van de griffier een positie in de Vertrouwens-
commissie kan krijgen.” 
 
De Voorzitter: 
“Dank u wel voor deze aanvulling. Dan is het nu aan de raad om de profielschets vast te stellen. Kan de raad met 
deze profielschets en alles wat daarover gezegd is, instemmen? Ja? Dan is de profielschets vastgesteld.”  
 
4. Vaststellen Verordening op de raadscommissie ivm de vervulling van de vacature van burgemeester 
 
De Voorzitter: 
“Dan is het nu aan de raad om de verordening die bij de vervulling van de vacature behoort vast te stellen. Er ligt 
een voorstel en in de voorbereiding zijn er nog wat artikelen aangepast; ik ga ervan uit dat iedereen die 
aanpassingen heeft geconstateerd. Wil de heer Gardeniers nog iets over de verordening opmerken?” 
 
De heer Gardeniers: 
“Meneer Covers maakte net een opmerking en ik denk dat wij dat toch nog verder moeten bespreken en dat er 
dus eventueel een aanvulling komt op de huidige verordening.” 
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De heer Langenberg: 
“Voorzitter, ik vind het prima om alles nog een keer in ogenschouw te nemen zoals de heer Gardeniers zojuist 
stelt. Toen ik de heer Covers hoorde spreken, kon ik mij zo voorstellen dat sommige mensen denken: dat komt 
wel een beetje laat. Maar dat is niet zo want de verenigde fractievoorzitters hebben uitvoerig hierover gesproken. 
Zij hebben de voors en tegens heel nauwkeurig afgewogen en dat heeft tot een bepaald besluit geleid, en dat is 
verwoord in de verordening zoals die nu voorligt. Dus ik wil alle schijn wegnemen – voor zover die zou bestaan – 
dat over deze zaak niet heel goed is nagedacht, alsook de schijn wegnemen dat dat niet tijdig is gebeurd. Vanaf 
het begin van het ontstaan van deze verordening is dit ter sprake geweest. Ik ga op dit moment niet al die 
afwegingen herhalen want dat zou niet een juiste plaats daarvoor zijn, maar ik kan u meneer Covers en ook 
meneer Franssen natuurlijk geruststellen dat er een grote belangenafweging heeft plaats gevonden of wij dit wel of 
niet zouden doen. Dus wat er tussen nu en het moment dat wij de nieuwe burgemeester mogen verwelkomen 
allemaal nog moge gebeuren dat weet ik ook niet, maar dat er nog een afweging plaatsvindt zoals de heer 
Gardeniers voorstelt dat sluit ik ook niet uit. Maar: ik wil er nogmaals – en dan voor de laatste keer – op wijzen dat 
hier heel nadrukkelijk en goed over nagedacht is. Dit is niet een onbezonnen besluit waarin wij dat zouden zijn 
vergeten. Daar zou ik het bij laten.” 
 
De Voorzitter: 
“Ik stel voor het voorstel nu in besluitvorming te brengen.” 
 
De heer Franssen: 
“Ik kan daar nog even dit van zeggen. Ik wil er wel van mijn kant aan toevoegen, dat ik er wel buitengewoon aan 
hecht dat de gemeentesecretaris in een adviserende rol een plek heeft. Sinds de invoering van het duale bestel is 
het voor gemeentebestuurders en burgemeesters voorop in toenemende mate een balanceeract waarbij met 
zoveel verschillende belangen rekening moet worden gehouden. Het is de gemeenteraad die uiteindelijk een 
besluit neemt, daar kan geen misverstand over bestaan, en een goede Vertrouwenscommissie weet het advies 
van het oordeel goed te scheiden, maar een burgemeester die van meet af aan in een werksituatie terechtkomt 
waarin er spanning met het apparaat optreedt daar kunt u nog zoveel vertrouwen in hebben maar die is uiteindelijk 
een weinig onbezorgde toekomst gegund. Er is te veel te doen om dat risico te lopen.” 
 
De Voorzitter: 
“Dank u wel. Ik breng het voorstel in stemming. Wenst iemand verder hier een stemverklaring over af te geven of 
hoofdelijke stemming? Dan is het voorstel aanvaard.” 
 
5. Sluiting 
 
De Voorzitter:  
“Dan zij wij toe aan punt 5, de sluiting. Ik wil de Commissaris en de heer Covers hartelijk bedanken voor hun 
aanwezigheid en inbreng in deze vergadering. Ik wens u allen hier aan tafel veel succes in de komende periode.” 
 
 
 
 
Aldus vastgesteld tijdens de openbare vergadering van de raad der gemeente Leiderdorp op 5 september 2011, 
 
De Griffier,         De Voorzitter, 
J.C. Zantingh         M. Zonnevylle 


