Woordelijk verslag van de raadsvergadering van de gemeenteraad op dinsdag 9 februari
2021 om 18.00 uur in De Blinkerd (Hargerzaal) te Schoorl.
Voorzitter: dhr. dr. J.P. Rehwinkel
Raadsgriffier: dhr. A.J.M. Anthonissen
Gasten:
De Commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland: de heer A.Th.H. van Dijk
Plv. kabinetschef: mevrouw S. de Kroon.
Raadsleden:
mw. I. Braak (GL), dhr. K. Bruin (BBB), mw. T. Glas (KL), mw. S. Groen (GL), dhr. J.E.
Grondhout (VVD), mw. W.A.T. Grooteman (CDA), dhr. J.M. Halff (D66), mw. L.M. Hoogendonk
(VVD), dhr. P. van Huissteden (PvdA), mw. M. de Jongh (VVD), dhr. R. Karels (KL), mw. M.J.
van Kranenburg (GB), mw. F. Krijtenburg (GL), dhr. K. van Leijen (VVD), mw. A. Otto (D66),
dhr. R. Oudeboon (KL) dhr. M. Smook (KL), dhr. C. Roem (VVD), dhr. J.J.H Swart (KL) en dhr.
D. Zwart (CDA)
Afwezig: P.J.M. Zijp (GL)
1. Opening
De voorzitter, de heer Rehwinkel, opent de raadsvergadering van de gemeente Bergen. Hij heet
de Commissaris van de Koning, de heer Van Dijk, en mevrouw De Kroon, de plaatsvervangend
kabinetschef, van harte welkom. Er is bericht van verhindering ontvangen van de heer Zijp (GL).
De collegeleden volgen deze vergadering zoveel mogelijk vanuit huis. De voorzitter weet dat
vele anderen dat ook doen en bedankt de kijkers voor hun belangstelling en hun betrokkenheid.
Het is zeer gewaardeerd dat bewoners inbreng hebben geleverd voor de profielschets. De
gemeente Bergen, met haar mooie kernen; De Egmonden, Bergen aan Zee, Bergen Binnen,
Schoorl en Groet. Een gemeente om trots op te zijn. Er is veel werk aan de winkel maar de trots
overheerst. Dit bleek ook bij de inventarisatie van de reacties. Als je de duinrand ziet, dan is het
een genot om in Bergen te mogen wonen en werken.
De voorzitter heeft, namens de gemeenteraad, betrokkenheid getoond bij het overlijden van
burgemeester Nijpels van de gemeente Opmeer. Zoals men het in de krant heeft kunnen lezen,
zo was het ook, hij is in het harnas gestorven. De voorzitter heeft de heer Nijpels de afgelopen
periode nog regelmatig meegemaakt tijdens digitale vergaderingen. Zijn vrolijke inbreng zal
zeker gemist worden.
2. Vaststellen agenda
De gemeenteraad stemt in met de agenda zoals deze voorligt.
3. Vaststellen verordening vertrouwenscommissie benoeming burgemeester Bergen
NH 2021 en benoeming leden en adviseur vertrouwenscommissie
De gemeenteraad heeft aangegeven dat dit een hamerstuk zou kunnen zijn. De raad stemt in
met datgene wat is voorgelegd.
4. Vaststellen van de profielschets voor de nieuw te benoemen burgemeester
(Na de vaststelling van de profielschets wordt de profielschets aangeboden aan de
Commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland)
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De voorzitter geeft als eerste het woord aan de Commissaris van de Koning, de heer Van Dijk.
Hij zal op de profielschets reageren en vragen stellen en wellicht opmerkingen maken. Daarna
geeft hij de gemeenteraad, in volgorde van grootte van fracties, het woord.
De heer Van Dijk bedankt de voorzitter en staat ook stil bij het plotseling overlijden van
burgemeester Nijpels. Hij zal zeker gemist worden. De heer Nijpels was vele jaren
burgemeester van Opmeer. Desalniettemin is het plezierig om weer in Bergen te zijn. Het
zoeken naar een nieuwe burgemeester is een mooi en leuk proces waarbij weer even stil
gestaan wordt wat een mooie gemeente Bergen is. En dat dit ook weer een kans is om daar
een bepaalde hoeder bij te zoeken. De heer Van Dijk ver-excuseert zich dat hij op dit moment,
vanwege corona, de gemeenteraadsleden geen hand kan geven. Hij doet dit normaliter uit
respect omdat de gemeenteraad toch het hoogste beslisorgaan is. Hij is het ook niet meer
gewend om handen te schudden en ook niet om zoveel mensen in een zaal te zien. Meestal
ziet hij mensen nu via MS Teams of andere media.
De heer Van Dijk geeft eerst uitleg over de procedure en daarna zal hij ingaan op een aantal
onderdelen van de profielschets waar hij nog vragen over heeft. Hij complimenteert de
gemeenteraad met de profielschets die er goed uitziet. Er staan prachtige foto’s in. De raad
heeft een aantal karakteristieken meegeven, die voor de nieuwe burgemeester belangrijk zijn,
zoals het historische karakter van Bergen, de verschillende kernen. De heer Van Dijk vindt het
heel goed hoe de gemeenteraad de bewoners heeft betrokken door open vragen te stellen in
plaats van multiplechoice vragen. Je krijgt dan wellicht geen duizenden reacties maar wel
reacties van mensen die er even voor gaan zitten. En die bereid waren om teksten over de
nieuwe burgemeester aan te leveren zoals ‘voldoende gezag om in de regio met veel nieuwe
burgemeesters, denk aan Alkmaar, Heiloo, zijn of haar mannetje te staan en de snode plannen
van de Commissaris van de Koning te weerstaan’. De heer Van Dijk hoopt dat de
vertrouwenscommissie daar rekening mee houdt want deze Commissaris van de Koning heeft
veel snode plannen. Hij is nog jong en hij wil nog wat! Ook een mooie uitspraak is ‘een
burgemeester, die een blinddoek omdoet, en zich toch op elke plaats in de gemeente thuis
voelt’. De wens vanuit de inwoners is dat het vooral een authentiek leider moet zijn. Geen
kantoormens, iemand die vooral iets van de historie van gemeente Bergen moet kennen.
Aandachtspunten voor de procedure. Het doel van de profielschets is natuurlijk het selecteren
van een nieuwe burgemeester maar is ook een leidraad om klankbordgesprekken met de
burgemeester te voeren in de komende jaren. Het is ook een leidraad voor de Commissaris, die
jaargesprekken voert in het eerste, derde en vijfde jaar als er naar herbenoeming wordt
gekeken. Voor hem is de profielschets plus de verslagen van de klankbordgesprekken ook input
voor de functioneringsgesprekken. Hij heeft het met de fractievoorzitters al meerdere keren
besproken, het gaat om vertrouwelijkheid, geheimhouding. Er is een vertrouwenscommissie
ingesteld. Alles wat er gebeurd zal vertrouwelijk zijn. Dat betekent dat informatie uit de
vertrouwenscommissie niet gedeeld kan worden in de fractie. Het hele proces zal achter
gesloten deuren plaatsvinden. Dat is niet omdat mensen niet mogen weten wat de
vertrouwenscommissie aan het doen is maar ter bescherming van kandidaten die solliciteren.
Hopelijk zullen er veel kandidaten solliciteren op de vacature. De heer Van Dijk verwacht dit
wel. Het zou jammer zijn als mensen dit niet zouden doen omdat de vertrouwelijkheid niet
gewaarborgd is. Gedurende de procedure zal de heer Van Dijk maar ook mevrouw De Kroon dit
nog bespreken met de secretaris van de vertrouwenscommissie dat er heel voorzichtig mee
moet worden omgegaan. Dus geen informatie gaan inwinnen via Google als de namen van de
kandidaten bij de vertrouwenscommissie bekend zijn. De buitenwereld weet nu, sinds
vanavond, wie er in de vertrouwenscommissie zitten, een beetje wizzkid kan eenvoudig
achterhalen wat de Google historie is van een lid van de vertrouwenscommissie. Er wordt ook
regelmatig gevraagd waarom een dergelijke procedure zo lang moet duren. Als de profielschets
is vastgesteld dan wordt deze gepubliceerd in de Staatscourant en gaat deze naar de Minister
van Binnenlandse Zaken. Dan begint al het hele vooronderzoek. De essentiële documentatie
wordt doorgelicht, er wordt gekeken naar Nederlanderschap en of diploma’s echt zijn. Dat wordt
gedaan van alle kandidaten.
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En daarnaast de kandidaten, die de heer Van Dijk niet kent, maar die wel voldoen aan de eisen,
zij worden uitgenodigd voor een gesprek. Dat kunnen behoorlijk veel gesprekken zijn en
vervolgens volgt daar een selectie uit. Dit moet gedegen gebeuren aangezien je niet
halverwege de periode verrast wil worden door informatie die je van te voren had kunnen weten
als je het beter had uitgezocht. Het komt tot een voordracht van twee kandidaten die in een
besloten raadsvergadering worden vastgesteld zodat de Minister nog een screening kan doen
die nog zwaarder is dan het AIVD onderzoek. De Minister volgt de aanbeveling van de
gemeenteraad maar het zou altijd kunnen zijn dat er met betrekking tot de nummer 1 kandidaat
informatie ‘uit de hoge hoed komt’ en dan is er altijd nog een reserve-kandidaat.
De heer Van Dijk constateert dat er geen ambtswoning beschikbaar is. Hij heeft niet in de
profielschets kunnen lezen dat de gemeenteraad bereid is om een ontheffing te verlenen voor
een jaar. Hij gaat ervan uit dat de nieuwe burgemeester wel even de tijd krijgt om een geschikte
woning te zoeken, het zal niet eenvoudig zijn om snel een woning te vinden in Bergen. De
gemeenteraad kan ontheffing verlenen en de raad zal dat waarschijnlijk ook wel doen en in
uiterste gevallen kan dit soms verlengd worden. Het is goed dat de gemeenteraad daarop
reflecteert dat men daarvoor open staat. Deze openbare raadsvergadering wordt via de
livestream uitgezonden en zal, samen met de profielschets, een entree zijn voor potentiële
kandidaten om wel of niet te solliciteren. De raad bepaalt vanavond mede de sfeer en de
uitstraling. De heer Van Dijk hoopt dat met deze avond veel goede kandidaten kunnen worden
overtuigd om te solliciteren. Dit betekent dat de besloten vergadering later dit jaar ook fysiek
moet plaatsvinden. Die is uitgesloten van digitale beraadslagingen en besluitvorming.
De heer Van Dijk gaat in op de profielschets. In de profielschets staat dat de gemeente, na een
bestuurlijk ongemakkelijke periode, teruggekomen is naar genormaliseerde verhoudingen. Dit is
een compliment waard voor de gemeenteraad. Er is eerder over gesproken en daar is een
proces voor opgestart. Het is een compliment waard dat er in de profielschets eerlijk wordt
aangegeven dat het proces nog niet klaar is. Er is samen iets in gang gezet wat met de nieuwe
burgemeester samen verder moet worden uitgewerkt. U verwacht van de nieuwe burgemeester
een belangrijke bijdrage daaraan. Er wordt in de profielschets ook gesproken over de relatie
tussen de burgemeester en de inwoners. Bij de burgemeester wordt nadrukkelijk de rol belegd
om erop toe te zien dat in het openbaar bestuur altijd de afweging wordt gemaakt in het belang
van de inwoners en dat er participatie plaatsvindt die geborgd is in processen. Wat aardig is,
dat kleurt waarschijnlijk ook de eigen ambitie van de raad in dit soort processen, is dat de raad
roerige tijden heeft gekend, de heer Van Dijk vraagt zich af waar de raad trots op is als men
terugkijkt op de afgelopen tijd. En wil de raad dit ook meegeven aan de kandidaten die straks
gaan solliciteren? U verwacht van de nieuwe burgemeester een grote inzet om verder te
bouwen aan de relatie met de inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties. Kan de
raad ook preciseren wat men precies van de burgemeester verwacht?
Participatie; Legt de raad participatie bij de burgemeester neer of expliciet het toezicht dat het
ook daadwerkelijk gebeurt? De gemeenteraad is in eerste instantie volksvertegenwoordiger en
als er heel veel participatie mogelijk wordt gemaakt, hoe ziet de gemeenteraad dan zijn rol als
inwoners bij heel veel projecten betrokken worden? Heeft de gemeenteraad daar over
nagedacht? Het moet dan ook op een of andere wijze geïncorporeerd worden in de processen
om wel tot een besluitvorming te komen. Wellicht dat de raad daar iets over kan zeggen.
De samenwerking met de BUCH, die is vorig jaar geëvalueerd. In de profielschets wordt daar
nadrukkelijk aandacht aan besteed, de discussie die op dit moment plaatsvindt tussen de
gemeenten en de complexiteit hiervan. U verwacht van de nieuwe burgemeester, voor de
volgende gemeenteraadsverkiezingen, een goed functionerende gemeente met aandacht voor
de BUCH. In de profielschets staat dat het leveren vanuit de BUCH een belangrijk
aandachtspunt is. De heer Van Dijk geeft mee dat, op het moment dat de nieuwe burgemeester
in functie treedt, dat het dan nog maar een korte periode is tot de gemeenteraadsverkiezingen.
Dit betekent dat het proces daarna ook nog doorloopt. De heer Van Dijk leest in de profielschets
dat de gemeenteraad verwacht dat de burgemeester de schouders eronder zet maar wellicht
kan de raad aangeven wat men precies verwacht omdat niet alleen de burgemeester van
Bergen maar ook een bestuurder van Bergen deel uitmaakt van het bestuur van de BUCH.
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Wellicht kan de raad aangeven hoe men dit ziet in samenspel en wat men specifiek verwacht
van de nieuwe burgemeester.
De heer Van Dijk vond ook een bijzondere zin in de profielschets dat de huidige gemeenteraad
meer de taak van volksvertegenwoordiger oppakt dan de taakstellende/controlerende taak. U
verwacht dat de nieuwe burgemeester de raadsleden aanspreekt op hun rol. Op zich is dat
natuurlijk goed maar daarbij wordt ook genoemd het driehoeksoverleg tussen burgemeester,
gemeentesecretaris en griffier. In de profielschets wordt ook verwezen naar Beeldvorming.
Verwijst de raad hiermee naar het BOB model (Beeldvorming, Oordeelsvorming en
Besluitvorming)? En ziet de raad ook voor zich hoe dit verder uitgewerkt moet worden? Evenals
de rol van de nieuwe burgemeester bij de vormgeving van de kaderstellende en
toezichthoudende rol van de raad. Men kan van een burgemeester verschillende rollen
verwachten. Een controlerende, bewakende of juist een aanjagende rol. De Commissaris van
de Koning is benieuwd hoe de raad daar naar kijkt. En welke rol de raad daar zelf in gaat
spelen. De raad heeft er ook een eigenstandige verantwoordelijkheid in. Over het feit dat het
driehoeksoverleg belangrijk is, daar is geen enkele discussie over. In de profielschets wordt
aangegeven dat de raad het belangrijk vindt dat de burgemeester daar aandacht voor heeft. Er
is dus een reden om dit nog eens extra te vermelden. Openbare Orde en Veiligheid; geen
onbelangrijk onderdeel van de portefeuille van de burgemeester. In de profielschets wordt daar
veel aandacht aan besteed. Een bijzondere zin is ‘van de wettelijke verantwoordelijkheid van de
burgemeester voor openbare orde en veiligheid is in de gemeente Bergen de handhaving
ontkoppeld’. Het is handig om de context aan te geven wat de raad hier precies mee bedoelt.
De raad heeft ook nadrukkelijk aangegeven om in gesprek te willen blijven met de
burgemeester over de portefeuille ‘Openbare Orde en Veiligheid’ en dan specifiek waar er een
raakvlak is met de andere portefeuilles. Het verzoek is om dit nader te duiden. Integriteit: een
mooi begrip dat vaak negatief wordt uitgelegd. Op het moment dat het tegen je gebruikt wordt
dan is de politieke discussie weg omdat de persoon dan vals speelt. De burgemeester wordt
expliciet genoemd als hoeder van het moreel kompas en integriteit. Integriteit is niet een zaak
van de burgemeester alleen. Het bewust daarmee bezig zijn maar ook het zelfreinigend
vermogen van de raad, we moeten elkaar scherp houden en elkaar daarop corrigeren, dat is
een enorm belangrijk element voor het vertrouwen in de politiek, waar het weg is of om het
verder te verstevigen. Er wordt uiteraard gekeken hoe de raad zelf met elkaar omgaat. De heer
Van Dijk is benieuwd hoe de gemeenteraad dit onderdeel zelf invult en hoe de raad zelf het
gesprek daar over voert. Dit waren de punten waar de Commissaris van de Koning vragen over
wilde stellen.
De voorzitter bedankt de Commissaris van de Koning en de Kabinetschef voor de vragen en
voor het schetsen van de procedure. Deze gemeenteraad kenmerkt zich door betrokkenheid en
werklust. Hij is blij dat de heer Van Dijk aangeeft dat er trots mag zijn zowel bij college als bij
raad op wat er de afgelopen tijd tot stand is gekomen maar er is ook weer werk aan de winkel
voor de nieuwe burgemeester. De fracties krijgen, in volgorde van grootte, het woord.
De heer Roem (VVD) wil een verduidelijkingsvraag stellen. Hij krijgt hiervoor de gelegenheid in
de eerste termijn.
Eerste termijn van de raad
De heer Smook (KIES Lokaal) zal het kort en bondig houden. Dit was echt heel mooi. Het
proces om tot een profielschets te komen is altijd geweldig omdat je een non-politieke
commissie hebt. Dat er wordt gekeken met verschillende fracties/raadsleden wat het beste is
voor ons dorp en hoe kunnen we de beste kandidaat binnen halen. Het is geweldig om daar
onderdeel van te zijn. Dat je ook ziet dat verschillende fracties en verschillende belangen van
fracties ondersneeuwen naar wat vinden wij het belangrijkste voor het dorp. Dat is een heel
mooi proces. Een aantal inwoners heeft hun gedachten gedeeld en die hebben ervoor hebben
gezorgd dat deze profielschets beter en pakkender is geworden zodat de kandidaten hopelijk in
drommen op ons afkomen. Wie wil dit niet? De gemeente Bergen zoekt een burgemeester. Je
zou er een programma over kunnen maken. Dat kan uiteraard niet want je moet dit serieus
nemen maar wie wil er nu geen burgemeester zijn en de gemeente Bergen BV runnen.
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Je bent geneigd om op zoek te gaan naar een schaap met vijf poten en wellicht wel zes poten
in het geval van Bergen. Wellicht hebben we wel het mooiste dorp van Nederland maar het zijn
ook hele pittige karakters. Daarom zoeken we iemand die de verbintenis kan vinden.
Het is een mooie combinatie tussen bestuur, coach en mens maar vooral iemand die de
interesses en belangen van de bewoners bovenaan zet. Het is niet eenvoudig om de kritische
massa hier in het dorp tevreden te houden. Burgemeester Rehwinkel heeft de afgelopen 1,5
jaar een fantastische job gedaan. Wie wil deze functie nu niet? Burgemeester Rehwinkel wil het
niet. Of dit aan Bergen ligt of aan de heer Rehwinkel zelf, daar moet nog maar een ander
gesprek over gevoerd worden. We hopen dat er hele goede kandidaten komen die het
aandurven samen met de inwoners en het bestuur de volgende stap te maken en dit dorp nog
verder en mooier op de kaart te zetten. De voorzitter zegt dat het absoluut aan Rehwinkel zelf
ligt en niet aan Bergen.
Mevrouw De Jongh (VVD) zegt dat de gemeente Bergen zeker veelzijdig is. Ook zijn wij
energiek, zoals ook in de profielschets staat. De nieuwe burgemeester; bevordert vertrouwen,
rust is heel belangrijk, heldere communicatie. Wij zoeken inderdaad het schaap met de zes
poten. Iemand die veelzijdig is maar ook authentiek dat past zeker bij de gemeente. De VVD is
geïntrigeerd door de vraag waar de raad trots op is. Als men ziet hoe de raad er vier jaar
geleden in stond en nu. De samenwerking die we zoeken, ondanks moeilijke momenten die we
hebben en het gesprek blijven aangaan, ook onze fouten durven benoemen, dan is er zeker
een stap gemaakt en de VVD is daar trots op. Afgelopen december was er een hele spannende
raadsvergadering en was er voor het eerst, in vier jaar, geen bestuurscrisis. Handhaving
ontkoppeld, Ja, dat klopt inderdaad maar daar valt over te onderhandelen. Voor wat betreft
integriteit zijn er strubbelingen geweest, er hebben zaken gespeeld, maar daarom is het heel
belangrijk om richting inwoners te laten zien dat de burgemeester samen met de raad de puzzel
kan leggen om het vertrouwen van de inwoners terug te winnen. Dat gaat niet in vijf jaar
gebeuren, eerder in tien jaar, wellicht gaat hij/zij wel voor twee termijnen? Genoeg uitdaging
dus. Dus solliciteer!
De heer Roem (VVD) vindt integriteit als raadsleden buitengewoon belangrijk. Daarom wil hij
hypothetisch iets aan de Commissaris van de Koning voorleggen waar hij graag antwoord op wil
hebben. We worden wellicht als raadsleden benaderd door potentiële kandidaten die hebben
gezien dat de vacature voor burgemeester open staat en dat er een profielschets is. Kan jij mij
iets meer vertellen over hoe het is in Bergen. Stel een gemeenteraadslid van Bergen krijgt zo’n
uitnodiging op welke wijze dan ook. Hoe moet je daarmee omgaan als raadslid? Verwijzen naar
de profielschets en op geen enkele wijze medewerking verlenen? Of mag je tegen een dergelijk
persoon zeggen dat je het leuk vindt dat hij/zij interesse toont en vertellen over de constellatie.
Hoe moeten raadsleden daarmee omgaan?
Mevrouw Groen (GroenLinks) is er trots op dat met de vertrouwenscommissie in oprichting is
gezegd dat de inwoners betrokken zouden worden bij de profielschets met de vraag hoe we dit
zouden gaan doen. Er is gekozen om open vragen te stellen en we hebben waardevolle
opmerkingen meegekregen van de 27 inwoners die gereageerd hebben. Het is prettig om te
zien dat zoveel mensen de moeite hebben genomen. Het moest kort en bondig, sommigen
waren wat uitvoeriger maar daar hebben de raadsleden zelf ook wel eens last van dat ze wat
uitvoeriger zijn. Er is ook gevraagd naar participatie en de rol van de burgemeester daarin. Je
moet als raad ook je rol als volksvertegenwoordiger nemen en ook degene zijn die beslist. Dus
niet teveel maar ook niet te weinig doen. GroenLinks denkt dat de raad het er wel mee eens is
dat er op deze manier naar gekeken is. Ten aanzien van de portefeuille Orde en Veiligheid en
integriteit; ook in een gemeente waar veel mensen willen wonen speelt ondermijning
bijvoorbeeld een rol. Dit is iets wat in veel gemeenten speelt. Dit is een onderwerp waar de raad
met de nieuwe burgemeester over in gesprek wil gaan. Dat is een belangrijke taak. Er zijn nog
twee zaken die GroenLinks wil meegeven over de profielschets. De profielschets is prachtig,
een prima tekst maar GroenLinks weet dat het nog veel mooier kan. Als je de gemeente Bergen
fysiek bezoekt dan ontdek je wellicht nog veel mooiere plekken dan op de foto’s in de
profielschets staan.
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De fractie zou ook heel graag zien dat de nieuwe burgemeester echt een natuurliefhebber is
onafhankelijk van welke partij hij/zij lid is. Als je in Bergen woont kun je niet anders dan houden
van de natuur.
Mevrouw Grooteman (CDA) zegt dat er al veel gezegd is. Waar kunnen we trots op zijn, we
hebben een heel mooi proces gehad waarbij politiek niet op de voorgrond stond maar waar
gezamenlijk is bepaald wat het beste is voor onze gemeente. De aankomende periode wordt er
een uitdagend proces aangegaan om te komen tot een benoemingsvoorstel voor een nieuwe
burgemeester. In het project dat is gestart en dat tot dit resultaat heeft geleid dat we daarmee
de toekomst in kunnen gaan. Het CDA heeft vertrouwen in het proces. Gemeente Bergen is niet
alleen de mooiste gemeente van Nederland maar dit is ook de mooiste klus die een bestuurder
kan hebben. We zijn met elkaar op weg naar de toekomst maar er zijn nog wat stappen te
zetten en dat vergt het een en ander van iemand die aandacht voor mensen heeft maar ook
bestuurlijke processen kan managen. Iemand die daadkracht heeft, niet alleen intern maar ook
extern ook richting de Provincie. Een uitdagende klus.
Ten aanzien van de participatie; het is aan de burgemeester, als voorzitter van de raad, om
inzicht te houden in de verschillende kernen en inwoners. Inwoners die sterk zijn in het
verkondigen van hun eigen mening en voor hun belangen op te komen maar daarbij mogen ook
mensen niet vergeten worden. Een bestuurder die goed in het proces is kan daarbij helpen om
iedereen mee te laten doen. Dus solliciteer en geef je belangstelling aan. Het is een mooie klus
in de mooiste gemeente van Nederland.
Mevrouw Van Kranenburg (Gemeentebelangen BES) zegt dat haar fractie kleiner is dan D66
maar ze is blij dat zij eerder het woord mag voeren. (De voorzitter merkt op dat de fractie van
Gemeentebelangen groter begonnen is). De gemeente Bergen bevindt zich wel in een bijzonder
speelveld want ook de gemeenten Alkmaar en Heiloo zoeken een nieuwe burgemeester en ook
Heerhugowaard heeft al heel lang een waarnemend burgemeester. Er is dus heel veel
concurrentie als men het beredeneert vanuit de kapitalistische wereld. Het is dus ook de taak
van de gemeenteraad om kandidaten te enthousiasmeren ook als het dorp niet is bedekt met
een witte sneeuwsluier. Mevrouw Van Kranenburg beantwoordt de vragen. Wij zijn er als raad
trots op hoe het proces om te komen tot een profielschets zich voltrokken heeft en dat er
inwoners betrokken zijn bij dit proces. Dit heeft bijgedragen aan de transparantie iets wat
Gemeentebelangen erg belangrijk vindt. Er is ook een tipje van de sluier opgelicht (voor zover
dit mag) over hoe het proces in zijn werk gaat. Er is nadrukkelijk aangeven dat de suggesties
van inwoners zeker worden meegenomen. Er zijn suggesties gegeven voor cultuur, er is
vandaag ook een belangrijk persbericht verzonden, dit soort zaken zijn erg belangrijk. In de
BUCH zitten realiteit en wensdenken elkaar af en toe nog wel eens in de weg. Het is een deel
synergie waar een hoge verwachting lag maar die nog niet geheel is waargemaakt. Daar is een
rol voor de burgemeester weggelegd. Wat de beeldvorming betreft, deze gemeente bestaat uit
verschillende kernen, in het burgemeestersprofiel is niet alleen het IQ maar ook het EQ
belangrijk. Hij/zij moet het moment weten te pakken dat bij het moment past, bij de situatie en
bij de verschillende kernen. Er zijn her en der andere belevingswerelden. De burgemeester
moet daarmee om kunnen gaan. Gemeentebelangen is erg blij dat we tot deze stap zijn
gekomen gezien het verleden wat achter ons ligt. We nodigen iedereen, die in de gemeente
Bergen een warm bad denkt te vinden, uit om te solliciteren. Het is voor Gemeentebelangen
ook erg belangrijk dat de nieuwe burgemeester een groen hart heeft.
De heer Halff (D66) denkt dat humor heel belangrijk is om zaken vloeibaar te maken. Hij is op
zoek geweest naar teksten over burgemeestersbenoemingen ook in een tijdperk dat Thorbecke
heeft geleefd. De tekst die hij voorleest is 30 jaar na het overlijden van Thorbecke.
Burgemeestersbenoeming in 1877
Toen Woudrichem in 1877 een nieuwe burgemeester moest krijgen, leverden die
verwikkelingen aardige staaltjes dorpspolitiek op. Volgens jonkheer Bosch van Drakenstein, de
Commissaris des Konings, was wethouder J.L. Kingmans de beste opvolger voor burgemeester
W. Gelderman.
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Tegen Kingmans rezen binnen Woudrichem echter grote bezwaren, omdat hij tevens ‘eene
slijterij in sterken drank’ dreef. Volgens de Woudrichemse politieke elite was raadslid en
ambtenaar van de burgerlijke stand, W.A.C. van der Colff, een betere kandidaat.
Van der Colff stamde uit een familie die binnen Woudrichem diverse ambtenaren en notarissen
had geleverd, maar in ’s-Hertogenbosch twijfelden de provinciale bestuurders sterk aan zijn
persoonlijke kwaliteiten.
Door ‘gebrek aan doorzicht en belangstelling in het richtig en ordelijk beheer van de gemeente’
ontbeerde hij de nodige ‘geschiktheid en bekwaamheid’ voor een goede vervulling van het
burgemeestersambt. Daarom was hij volgens het provinciebestuur niet de juiste man op ‘in den
treurigen toestand van zaken in de gemeente Woudrichem gunstige verandering te brengen’.
Hoewel men aanvankelijk ook in Den Haag voor Van der Colff geporteerd was, kregen de
provinciebestuurders hun zin. A.M.E. des Tombe, in 1850 te Heusden geboren als zoon van
een inspecteur bij de rijksbelastingen, werd de nieuwe burgemeester. Hij was van huis uit
hervormd en met zijn 27 jaar nog erg jong voor de functie van burgemeester. Op 28 februari
1877 werd hij als burgemeester geïnstalleerd.
Al in mei 1879, amper twee jaar veder verruilde Des Tombe het burgemeestersambt van
Woudrichem voor dat dan IJsselstein. Slijter Kingmans werd toen alsnog tot burgemeester
benoemd.
Zit hier enige analogie met onze gemeente of onze werkwijze? Nou niet bepaald. Ja, ook wij
hebben onze handelaar in drank net buiten de dorpsgrenzen maar daarbij proberen we nu juist
samen met de Provincie een oplossing te vinden en staan we niet tegenover elkaar. Alle
gekheid op een stokje. We hebben het gevoel dat we met deze profielschets een uitnodiging
neerleggen waarin we onze kernen en ons bestuur een duidelijk gezicht meegeven. Ook wij zijn
begonnen met de uitdaging om het profiel ‘niet een 13 in een dozijn’ flets document te laten zijn.
We zijn eerlijk en transparant welke bestuurlijke instabiele fase er achter ons ligt en we ook in
de toekomst achter ons willen laten. We zien dat juiste communicatie en verbinding met
inwoners steeds belangrijker wordt waar het gevaar van polarisatie telkens weer opdoemt. We
zien dat er grote vraagstukken op ons afkomen waarbij het de uitdaging zal zijn om complexe
situaties, bestuurlijke processen en politieke verhoudingen koers te houden in wat we
uiteindelijk samen willen bereiken. We denken daarbij niet langer in bedreigingen maar in de
kansen die we samen hebben en samen moeten creëren. De heer Van Dijk refereerde aan het
BOB model wat nog niet ter sprake is geweest. Sinds kort hebben we alle voorbereidingen
getroffen om na de zomer met een nieuw vergadermodel te starten gericht op het BOB model.
We denken hiermee invulling te geven aan een andere manier van democratie door inwoners
veel meer aan de voorkant mee te nemen in de beeldvorming. We denken erin geslaagd te zijn
om deze uitdagingen en de gewenste leiderschapsstijl te verwoorden in deze profielschets.
Daarnaast willen we de kandidaten in spe ook een iets bredere indruk van onze kernen
meegeven. Kernen met een geheel eigen identiteit en een eigen sfeer (rust en reuring en de
aanwezigheid van schitterende natuur). Ook D66 wil graag een burgemeester die houdt van de
natuur en de natuur ook koestert.
Wanneer je het profiel leest is het duidelijk wat het wensbeeld is. Wij vragen geen schaap met 5
poten maar een bestuurder die denkt en handelt vanuit het deep democracy beginsel en hier
onze volgende burgemeester wil worden om het uiterste te realiseren om een individueel
standpunt te verweven in een meerderheidsstandpunt. En daarin een uiterste inspanning te
plegen. Ik overhandig u, aan het einde van de vergadering, met heel veel genoegen onze
profielschets en kijk uit naar de postzakken vol sollicitaties.
De heer Van Huissteden (PvdA) zegt dat sinds de samenvoeging van de voormalige
gemeenten Egmond, Bergen en Schoorl we nu op zoek gaan naar de vijfde burgemeester. Het
is een mooi proces. Er is een kort maar zorgvuldig proces met elkaar doorlopen om te komen
tot een profielschets waarin zowel de inbreng van politieke partijen als bewoners is terug te
vinden. De PvdA sluit zich aan bij de opmerkingen van vorige sprekers over waar de raad trots
op is. Als er wordt gevraagd naar de identiteit van de kernen dan denkt de PvdA terug over de
discussie die is gevoerd over de identiteit van Nederland. Daar kwam men niet uit en dat geldt
ook voor de identiteit van de kernen. De gemeenschappelijke deler is dat we allemaal veel
houden van deze gemeente en er met heel veel liefde wonen.
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Veiligheid is een belangrijk onderwerp aangezien de gemeente te maken heeft met toerisme
waardoor de gemeente in de zomermaanden wellicht wel verdubbeld is ten opzichte van het
reguliere aantal inwoners. Een kandidaat moet zich hier wel van bewust zijn.
De recente duinbranden hebben veel indruk gemaakt en ervoor gezorgd dat de burgemeester
tropenjaren heeft moeten doormaken. De PvdA ziet graag een sociale burgemeester die de
belangen van alle inwoners wil behartigen op een democratische wijze. De burgemeester hoeft
geen PvdA achtergrond te hebben. De PvdA staat ook open voor een burgemeester zonder
politieke achtergrond. Tot slot, humor. De raad kan zichzelf enorm serieus nemen, zo serieus
dat men de lol van het politiek bedrijven ook niet meer in ziet. Het zou fijn zijn als een
burgemeester met humor af en toe de lont uit het kruitvat kan halen. De profielschets, is een
gezamenlijke uitkomst van een goed gelopen proces. Het is een mooi geheel. De PvdA denkt
dat er voldoende ambitieuze mannen en vrouwen zijn die het burgemeesterschap in Bergen als
een uitdaging zien.
De heer Bruin (Behoorlijk Bestuur Bergen) is de hekkensluiter met een zetel in de oppositie.
Wat er concreet van een burgemeester wordt verwacht is een lastige vraag. Het kader is
bepaald in de profielschets en daar zal men het mee moeten doen.
Participatie; je hebt de politiek en de inwoners. Iedere vier jaar zijn er verkiezingen en dant
komen de idealen naar voren en de punten die uit de samenleving worden opgepakt. Dan komt
het eventueel tot een coalitieakkoord. Dat is een compromis, de ene fractie geeft iets en de
andere fractie krijgt iets. De fracties die in de coalitie zitten zijn heel gelukkig dat ze hun doelen
kunnen realiseren maar dit moet wel samen met de inwoners worden gedaan. Het
coalitieakkoord zijn in feite aandachtspunten die met elkaar en de inwoners moeten worden
opgelost. Dan kan het zijn dat de aandachtspunten heel anders komen te liggen als de
inwoners het heel anders willen. Uiteindelijk moet de politiek besluiten maar er moet wel een
goed traject worden gevolgd met de inwoners. Men moet er met elkaar uitkomen en niet het
argument gebruiken dat het nu eenmaal zo is besloten en het dan binnen halen en er dan tien
jaar over doen. De heer Bruin ziet participatie anders. Daar hoort ook een
participatieverordening en goede communicatie bij. Een inwoner moet ook zien wat er mee
gebeurt en kan er meer vrede mee hebben ook al is hij teleurgesteld in de uitkomst van het
raadsvoorstel. De burgemeester zit in het bestuur van de BUCH. Wat de heer Bruin mist aan de
BUCH is dat de inwoners ook kunnen zien dat de BUCH ook dienstbaar is aan de inwoners en
niet alleen aan wethouders. Hij hoopt dat de nieuwe burgemeester daar iets aan kan doen. Laat
de BUCH maar transparant zijn over wat men adviseert aan het college dan kan de
gemeenteraad maar ook de inwoner zien waar de afwijkingen zitten. Integriteit; de heer Bruin
gaat er maar vanuit dat dit allemaal goed gaat. De burgemeester moet bewaken dat zaken
conform wetgeving gaan. Hij moet zijn mannetje staan in het college. Een burgemeester moet
er voor iedere individuele inwoner zijn die in de knel dreigt te komen. Interpretatie van de wet
volgens de menselijke maat.
De heer Van Dijk gaat in op de reacties op de door hem gestelde vragen. Als de raad de humor
van vanavond erin weet te houden dan komt het wel goed met de nieuwe burgemeester. Hij
vond het een leuke manier om alle fracties op deze manier aan het woord te laten. Een van de
eerste bezoeken die de heer Van Dijk aflegde was de bijeenkomst waar de inwoners van
Bergen een manifest aanboden. Hij heeft wel het gevoel dat er iets gebeurd is sinds die tijd. Er
is een groot verschil tussen de gemeente Bergen van twee jaar geleden en de gemeente
Bergen van nu. Het is belangrijk dat de mensen het verschil maken en dat geldt ook voor de
gemeenteraad. Hij denkt dat het goed is om te kijken naar een ander vergadermodel hoewel er
wel gekeken moet worden naar een model dat binnen de gemeente past en werkbaar is.
Participeren is meer dan alleen maar informeren en communiceren maar uiteindelijk moet een
gemeenteraad wel kunnen besluiten. Dit is niet meer zo eenvoudig tegenwoordig. Het is
eenvoudig om door de sociale media aan het wankelen te worden gebracht. Het is goed om
hier gezamenlijk over na te denken hoe men omgaat met dit traject. Ten aanzien van de
integriteit moet onderscheid worden gemaakt tussen de informatie in de vertrouwenscommissie,
die geheimhouding opgelegd heeft gekregen, geheimhouding die na de benoeming nog
doorloopt. Als er 40 kandidaten reageren dan is het niet gezegd dat alle 40 kandidaten worden
doorgestuurd aan de vertrouwenscommissie.
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Uiteindelijk komt er een gesprek tussen de Commissaris en de vertrouwenscommissie en dan
zal de heer Van Dijk aangeven welke kandidaten hij benoembaar acht op basis van de
profielschets, de gesprekken die hij heeft gevoerd, de ervaring die iemand meeneemt binnen of
buiten het bestuur. Dat is allemaal in vertrouwen en onder geheimhouding. De kandidaten zijn
alleen bekend bij de Commissaris en bij de vertrouwenscommissie. Uiteindelijk is de
gemeenteraad aan zet tijdens een besloten gemeenteraadsvergadering. De raad krijgt dan voor
het eerst kandidaat nummer 1 en kandidaat nummer 2 voorgesteld. Daar wordt dan in de raad
vertrouwelijk over gestemd. De Commissaris moet daar verantwoording over afleggen bij de
Minister. De heer Roem heeft gevraagd hoe de raad moet omgaan met een potentiële
kandidaat die zegt dat hij/zij wil solliciteren. Of dat een raadslid een potentiële kandidaat attent
maakt op de vacature. Dat is geen strafbaar feit. De identiteit is het samenspel van alle mooie
kernen. Het is dus ook verstandig dat een kandidaat op de fiets stapt om zich te gaat oriënteren
op de mooie kernen van de gemeente Bergen. Er zijn zelfs kandidaten die openlijk hebben
aangegeven dat ze gesolliciteerd hebben bij een bepaalde gemeente. De
vertrouwenscommissie en de Commissaris van de Koning en de kabinetschef zullen dat nooit
doen want daar staat een gevangenisstraf op. Vertellen over de mooie gemeente Bergen is dus
geen strafbaar feit maar raadsleden mogen daar niet over communiceren met de
vertrouwenscommissie.
De afzonderlijke leden van de vertrouwenscommissie mogen dus niet met individuele
kandidaten in gesprek want iedere kandidaat krijgt dezelfde behandeling. Dit geldt ook voor de
Commissaris. Kandidaten die burgemeester willen worden zijn welkom voor een gesprek maar
op het moment dat ze willen solliciteren voor een bepaalde burgemeestersfunctie dan gaat de
Commissaris hier niet op in. De heer Van Dijk begrijpt dat het voor de vertrouwenscommissie
best een uitdaging is om iedere kandidaat langs dezelfde meetlat te leggen. De gestelde vragen
zijn afdoende beantwoord. De heer Van Dijk heeft nog een aanvullende vraag die in tweede
termijn beantwoord kan worden. Denken de fracties aan een burgemeester die een zwaar
bestuurlijk profiel heeft of kan het ook een burgemeester zijn die wel bestuurlijke ervaring heeft
maar op een ander vlak bijvoorbeeld bij een maatschappelijke organisatie.
Tweede termijn van de raad
De heer Smook (KIES Lokaal) ziet graag dat een burgemeester politieke ideologieën en
principes buiten de dorpsgrenzen houdt. Een bestuurder pur sang die openstaat voor de vragen
en wensen van iedereen. De fractie voegt nog toe dat men supertrots is op het feit dat er een
kinderburgemeester is. Uit de grafieken blijkt dat de gemeente heel snel moet verjongen. Als
het samen met de kinderburgemeester kan dan is dat fantastisch. De voorzitter zegt dat de
kinderburgemeester, zo gauw het kan, fysiek wordt uitgenodigd.
Mevrouw De Jongh (VVD) zegt dat er niet wordt gezocht naar het politieke zwaargewicht. Een
frisse blik van buiten kan de gemeente juist helpen. Het is wel prettig als de nieuwe
burgemeester politieke sensitiviteit heeft want het is een apart vak.
Mevrouw Groen (GroenLinks) ziet graag een burgemeester met bestuurlijke ervaring en
ervaring in leiding geven. Geen politiek zwaargewicht.
Mevrouw Van Kranenburg (Gemeentebelangen BES) is voorstander van een zakelijk leider met
empathie. Kennis van het politieke speelveld en politieke sensibiliteit kan een pre zijn omdat
Bergen onderdeel uitmaakt van de BUCH, de regio, de MRA. Een netwerk in deze gremia is
zeker een pre. Dus in principe geen politiek zwaargewicht maar als deze persoon aan alle
kwalificaties voldoet dat is de fractie open minded genoeg om deze kandidaat in overweging te
nemen.
De heer Halff (D66) sluit zich aan bij wat er door eerdere sprekers al is gezegd. De beste
kandidaat met de juiste kwaliteiten, we sluiten op voorhand niemand uit.
Mevrouw Grooteman (CDA) sluit zich aan bij wat er in de profielschets staat. Politieke ervaring,
opgedaan in het openbaar bestuur, maakt het voor een nieuwe burgemeester eenvoudiger om
er vanaf dag 1 te staan.
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Het CDA wil geen burgemeester die achterover leunt maar iemand die Bergen echt
daadwerkelijk helpt in de opgave die we hebben. In het daadwerkelijk met elkaar stappen zetten
op het gebied van participatie, communiceren en transparant zijn. Hoe gaan we de normen en
waardendiscussie en het gesprek met elkaar aan zodat de integriteit wordt bevorderd.
De heer Van Huissteden (PvdA) sluit zich ook aan bij de tekst zoals deze in de profielschets
staat aangegeven. Bergen is dusdanig in beweging dat er geen tijd is om iemand helemaal in
het politieke proces in te werken. Enige politiek bestuurlijke ervaring kan mooi meegenomen
zijn.
De heer Bruin zegt dat iemand met bestuurlijk inzicht ook een directeur van een ziekenhuis kan
zijn of van een maatschappelijke organisatie. Het hoeft niet iemand te zijn op leeftijd die in
afbouw is bijvoorbeeld vanuit de Tweede Kamer. Het kan ook een wethouder zijn van een
grotere gemeente. Het is een kwestie van aanvoelen in de gesprekken of het de juiste
kandidaat is.
De raad stemt unaniem in met de profielschets voor de nieuw te benoemen burgemeester.
De heer Halff, voorzitter van de vertrouwenscommissie, overhandigt de profielschets aan de
Commissaris van de Koning, de heer Van Dijk.
De heer Van Dijk bedankt de gemeenteraad nogmaals voor het mooie werk dat de
gemeenteraad heeft verricht.
De voorzitter sluit de vergadering en dankt een ieder voor zijn/haar inbreng.
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