Raadsvergadering van dinsdag 27 oktober 2020 om 20.00 uur
Voorzitter:
Griffier:

de heer E.G.M. Roemer
de heer L. Blaauw

Aanwezig zijn de leden: B. Bijl, M. Böke, M.N. Bolte, C.A.M. Bouchier, I. Bozelie, C.E.M. van DamKooijman, P.J.M. van Diepen, A.J. Epskamp, M. Ezhar, J. Hoekzema, J.M. Hooijschuur,
G.M. van Iterson Scholten, F.H.J. Jonk, M.A. Kardinaal, C.G. Kerssens, V.H. Kloos, B. de Leeuw,
R. van Lier, S.J. Meijnen, M. Nabih, mevrouw E. Najetovic, C.D. Peetoom, W. Peters, G.W.J. Postma,
J. van der Rhee, D. Rubio Borrajo, S.R.F. Ruiter, D.E. Schultz, R. Seignette, S.H. Smit, R.C. Ursem,
R.C.M.M. van Veen, A.J.A. van de Ven, T. Vermeulen, J. Visser, C. van Vliet, M.E.R. Wiegman en
I.M.A. Zeijlemaker-In ’t Veld.
Tevens zijn aanwezig de wethouders: P.F. Dijkman, E.C. Konijn-Vermaas, P.G.M. Verbruggen en
C. Braak.
Afwezig zijn: de heer R.T. Tiggeler

1 Opening en mededelingen
De voorzitter, de heer Roemer, heet iedereen van harte welkom bij deze, om meerdere redenen, hele
bijzondere raadsvergadering. Het is de eerste raadsvergadering van de heer Roemer als waarnemend
burgemeester van Alkmaar. Het is een rare tijd met vreemde omstandigheden maar hij vindt het wel
heel bijzonder om in de eerste raadsvergadering het startschot te geven voor het vinden van de beste
burgemeester voor de gemeente Alkmaar.
De voorzitter richt een speciaal woord van welkom tot de Commissaris van de Koning van Provincie
Noord-Holland, de heer Van Dijk en zijn kabinetschef, de heer Dalenoort.
Er is een bericht van verhindering ontvangen van de heer Tiggeler (VVD).
De heer Roemer stelt zichzelf voor. Hij vindt het jammer dat hij niet iedereen een hand heeft kunnen
geven, bij een normale raadsvergadering doet hij dit wel maar dat mag nu niet vanwege de richtlijnen
van het RIVM. Hij spreekt de hoop uit om binnenkort nader kennis te maken met de gemeenteraad in
een informele setting.
De heer Roemer is sinds 1 oktober 2020 waarnemend burgemeester van Alkmaar. In verband met de
coronamaatregelen wordt er niet in het Stadhuis vergaderd en is er geen livepubliek aanwezig bij de
vergadering, wel is de vergadering te volgen via de livestream of later te bekijken via de website van
de gemeente Alkmaar. Tijdens de reguliere raadsvergadering is het mogelijk voor bewoners om in te
spreken. De voorzitter vraagt de aanwezigen om zich aan de RIVM richtlijnen te houden. De
spreektijdenregeling wordt vanavond niet gehanteerd. Er zijn geen mededelingen vanuit de
gemeenteraad.
2 Vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3 Raadsvoorstel vaststellen profielschets burgemeester Alkmaar
De voorzitter geeft het woord aan mevrouw Bolte, voorzitter van de vertrouwenscommissie i.o. en
nestor van de raad, om een toelichting te geven op het proces en de totstandkoming van de
profielschets.
Mevrouw Bolte zegt dat de gemeenteraad, net als iedereen in Alkmaar, werd verrast door het
plotselinge vertrek van burgemeester Bruinooge. Kort na de vakantie zijn de fractievoorzitters bij
elkaar gekomen om het proces te bespreken. Er waren drie zaken die voorbereid moesten worden; op
een leuke wijze afscheid nemen van burgemeester Bruinooge, ervoor zorgen dat er een waarnemend
burgemeester kwam en er moest een profielschets worden opgesteld. Voor het opstellen van de
profielschets is advies ingewonnen bij een extern bureau, die de begeleiding op zich zal nemen en er
is bepaald dat alle fractievoorzitters in de vertrouwenscommissie zitting zullen nemen.
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Er is een profielschets opgesteld, waaraan alle fractievoorzitters hebben bijgedragen, en die
vervolgens aan de bevolking is voorgelegd door middel van een enquête. Ook de omliggende
gemeenten hebben input geleverd. Het was leuk om dit proces gezamenlijk te doorlopen. Iedereen,
aan wie input is gevraagd, heeft input gegeven.
De vertrouwenscommissie is van mening dat de Commissaris van de Koning met de profielschets uit
de voeten kan tijdens de zoektocht naar sollicitanten. De vertrouwenscommissie was behoorlijk
eensgezind, over bepaalde onderwerpen heeft wel discussie plaatsgevonden, maar in grote lijnen
kwam men er samen goed uit. Iedereen kan in de profielschets lezen wat er wordt verwacht van de
nieuwe burgemeester, het is een breed profiel, men verwacht geen schaap met vijf poten maar de
verwachting is wel dat het gaat lukken om iemand te vinden die aan de verwachtingen voldoet.
De heer Van Dijk zegt dat het voor hem de eerste keer is dat hij een gemeenteraadvergadering
bijwoont waarin de burgemeester zich voorstelt. Ook de heer Van Dijk heeft de gewoonte om de
gemeenteraadsleden een hand gegeven voorafgaand aan de vergadering uit respect voor het lokaal
bestuur, de gemeenteraad is tenslotte het hoogste orgaan. Hij vindt het lastig om dit niet te doen
omdat het zo onpersoonlijk lijkt. Bij deze heeft de heer Van Dijk zijn handdruk overgebracht aan alle
raadsleden persoonlijk aangezien hij het belangrijk vindt om aan de inwoners te laten zien dat de
gemeenteraad gezamenlijk bezig is in een democratisch proces om Alkmaar weer een stukje verder te
brengen.
De heer Van Dijk is blij met de eerste woorden van mevrouw Bolte dat het een leuk proces was. Dat
behoort het ook te zijn. Het afscheid nemen van een burgemeester geeft soms wel eens wat treurnis,
als het sneller gaat, als het goed gaat, maar soms is de tijd daar om afscheid van elkaar te nemen.
Het proces om op zoek te gaan naar een nieuwe burgemeester is een mooi proces dat boven de
politiek moet staan en als de vertrouwenscommissie schrijft dat men op zoek is naar de beste
burgemeester voor Alkmaar dan moet men ook echt op zoek gaan naar de beste burgemeester voor
Alkmaar. Het burgemeestersambt is een ambt waar men niet lichtzinnig mee om moet gaan, zeker
niet in deze tijd. Daar komt men later waarschijnlijk nog wel op terug. De waarnemend burgemeester
heeft hier ook ervaring mee in zijn vorige functie en dat is ook een van de redenen waarom de heer
Van Dijk, de heer Roemer heeft gevraagd om dit in Alkmaar ook te willen doen. De heer Roemer heeft
hier gelukkig mee ingestemd, hopelijk tot tevredenheid van de mensen die hier aanwezig zijn.
Een profielschets hoort kort en helder in beeld te brengen welke uitdagingen en opgaven er liggen
voor de nieuwe burgemeester. De heer Van Dijk vindt het leuk dat de vertrouwenscommissie, ondanks
dat men met een bureau heeft gewerkt, tijd heeft gevonden om de inwoners van Alkmaar te betrekken
bij het proces. Er zijn meer dan 1.000 inwoners gemobiliseerd die hun stem hebben uitgebracht. Meer
dan de helft van de inwoners is van mening dat de nieuwe burgemeester van Alkmaar, een
burgemeester moet zijn die er is voor alle inwoners. Dit lijkt vanzelfsprekend maar het is toch
belangrijk dat het nog even wordt gezegd. Een burgemeester die zichtbaar is, die zaken als openbare
orde en veiligheid en goed en integer bestuur als belangrijke thema’s naar voren heeft gehaald. De
nieuwe burgemeester moet ook geen oude, witte man zijn en hij/zij moet ervoor zorgen dat AZ niet zo
‘miemelt’. De heer Van Dijk heeft zelfs gelezen dat het een Ajax fan zou moeten zijn, maar dat lijkt de
Commissaris van de Koning toch niet een van de randvoorwaarden voor iemand die solliciteert naar
de functie van burgemeester van Alkmaar. De heer Van Dijk is benieuwd wat de waarnemend
burgemeester in de tussentijd kan bereiken met AZ.
Het zijn bijzondere tijden, dat geldt voor de gemeenteraad, voor de inwoners, voor heel Nederland en
de rest van de wereld. Nadere maatregelen zijn wellicht nodig als het aantal besmettingen niet
afneemt. Het is voor (waarnemend) burgemeesters, die nu aantreden, lastig om zichtbaar te zijn als
boegbeeld van de gemeente. Men moet dan alle zeilen bijzetten, dat moet de Provincie ook, om
communicatief in beeld te zijn en met mensen in contact te komen en om te voelen wat er nu achter
voordeuren plaatsvindt en welk leed zich voltrekt bij ondernemers, maatschappelijke instellingen en
culturele instellingen. Het zijn spannende tijden die maken dat, meer dan ooit, vertrouwen in stabiliteit
in bestuur een heel belangrijk onderdeel is. Dat geldt niet alleen voor de nieuwe burgemeester en de
bestuurder maar vooral ook voor de volksvertegenwoordigers.
De consultatie van inwoners heeft ook goede elementen opgeleverd die passend zijn voor het
selecteren van een nieuwe burgemeester.
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De profielschets, die de gemeenteraad vanavond hopelijk gaat vaststellen is niet alleen een
profielschets om een nieuwe burgemeester te selecteren maar ook een document om de nieuwe
burgemeester straks te evalueren (‘om het goede gesprek te voeren’). Een burgemeester heeft er ook
recht op om te weten of hij/zij bezig is op een manier zoals van de burgemeester mag worden
verwacht.
De gemeenteraad van Alkmaar daagt de nieuwe burgemeester uit om zich uit te spreken wat hij/zij
van de gemeenteraad vindt, wat de bestuurscultuur in Alkmaar is en op welke punten de
bestuurscultuur zou kunnen worden verbeterd. De Commissaris van de Koning voert evaluatiegesprekken met de burgemeester in het 1e, 3e en het 5e jaar (in het kader van de herbenoeming) maar
de gemeenteraad kan afspraken maken met de burgemeester om dit jaarlijks te doen.
De gemeenteraad vraagt of de burgemeester een jaar na zijn/haar benoeming een reactie zou willen
geven op de wijze waarop de raad zijn instrumenten gebruikt om zo met de raad te kunnen bekijken of
er verbeteringen nodig zijn en zo ja, of er verbeteringen kunnen worden aangebracht.
De heer Van Dijk zal straks nog nadere vragen stellen die door de vertrouwenscommissie a.i. (of door
degenen die daarvoor aangewezen zijn) kunnen worden beantwoord.
De heer Van Dijk vindt het een belangrijke vraag aan de gemeenteraad of men zover zou willen gaan
dat de burgemeester de vrijheid heeft om te praten over hoe de gemeenteraadsleden met elkaar
omgaan aangezien een deel van de politiek ook bepaald wordt door de wijze waarop de politiek
onderling bedreven wordt. Dat is ook een zorg voor de heer Van Dijk zelf, als voorzitter van de Staten.
Het motto is ‘Speel de bal, niet de mens’. De gemeenteraad mag stevig met elkaar debatteren maar
moet er wel voor zorgen dat inwoners nog begrijpen waar de gemeenteraad mee bezig is.
De heer Van Dijk noemt een aantal zaken over de procedure zelf. Het is belangrijk om hier in
openbaarheid met elkaar over te bespreken. Na het vaststellen van de profielschets gaat de
gemeenteraad de verordening op de vertrouwenscommissie vaststellen. De handhaving van de
geheimhouding is heel belangrijk. Daar moeten goede afspraken over gemaakt worden.
Als er straks kandidaten gaan solliciteren, er gesprekken plaatsvinden met de vertrouwenscommissie,
er namen worden uitgewisseld en er een selectie wordt voorgelegd, als het hele proces zich gaat
voltrekken, dan moeten de leden van de vertrouwenscommissie dit echt voor zichzelf houden. Deze
informatie mag niet worden gedeeld met familieleden of met fractieleden. Sommige gemeenteraden
vinden dit overdreven maar de Commissaris van de Koning raadt aan om geen namen op te zoeken
via Google. Na vanavond is er bekend wie er in de vertrouwenscommissie zitten en het is niet zo
moeilijk om het Googlegedrag van leden van de vertrouwenscommissie te monitoren om te zien waar
men de komende weken en maanden mee bezig is. Op het schenden van de geheimhouding staat
zelfs gevangenisstraf maar zover zal het in Alkmaar absoluut niet komen. De heer Van Dijk spreekt
met de gemeenteraad af dat de geheimhouding op een goede manier zal worden nageleefd. De
(secretaris van de) vertrouwenscommissie heeft een nauwe band met de Kabinetschef en zijn
Kabinet. De heer Van Dijk raadt aan om bij twijfel niet in te halen maar om even te sparren met elkaar
of iets wel of niet kan.
Een dergelijke procedure duurt vrij lang maar het burgemeesterschap is niet zomaar een ambt. Alle
potentiële kandidaten worden goed gescreend. Het Kabinet zal de justitiële registers raadplegen en
ervoor zorgen dat alles voor elkaar is. Er wordt tot aan het hoogst genoten diploma gecontroleerd of
de diploma ook echt is. Er zal uiteindelijk een dubbele voordracht zijn waarbij Binnenlandse Zaken ook
nog een nadere check zal doen, een check bij de AIVD en een fiscaal onderzoek.
De heer Van Dijk hoopt dat er veel potentiële kandidaten gaan solliciteren zodat de
vertrouwenscommissie uit een gevulde vijver kan gaan vissen. De bedoeling van deze avond is ook
om potentiële kandidaten te enthousiasmeren om, na het lezen van de profielschets en het beluisteren
van de vergadering, en wellicht door de antwoorden op de vragen die de Commissaris van de Koning
nog heeft voor de vertrouwenscommissie, te solliciteren.
Er is geen ambtswoning in Alkmaar, de heer Van Dijk wijst erop dat aan kandidaten zal worden
gevraagd of ze bereid zijn om zo snel mogelijk richting Alkmaar te verhuizen. De gemeenteraad heeft
de mogelijkheid om daar ontheffing voor te verlenen voor een jaar.
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Met de vertrouwenscommissie zal worden besproken dat er een assessment kan worden
georganiseerd. Dit allemaal in samenspraak met het Kabinet van de Commissaris van de Koning.
De heer Van Dijk stelt een aantal vragen over de profielschets. Hij complimenteert de
vertrouwenscommissie met het feit dat deze profielschets in een kort tijdsbestek tot stand is gekomen.
Er zijn goede bureaus maar een gemeenteraad wil ook haar eigen handtekening in een dergelijk
document hebben, anders zou men voor iedere stad in Alkmaar dezelfde burgemeester kunnen
selecteren.
o

Er wordt gezocht naar een burgemeester die in staat is om met de inwoners feest te vieren.
Dat wil men allemaal wel op dit moment maar een burgemeester moet ook troost kunnen
bieden als er tegenslag is. Een burgemeester die balans weet te vinden tussen stad en
dorpen. Dit heeft wellicht ook te maken met de regionale functie van Alkmaar. Een
burgemeester die de taal van een ieder spreekt in Alkmaar. Wellicht kan de
vertrouwenscommissie nader duiden hoe men de rol van de burgemeester ziet in relatie tot de
zichtbaarheid voor de inwoners maar toch ook hoe men kijkt naar het vermogen van de
burgemeester om op lokaal niveau de belangen van de gemeente Alkmaar te dienen in relatie
tot regionale en nationale ambities.

De gemeenteraad ziet de nieuwe burgemeester uiteraard ook als een boegbeeld buiten de gemeente
Alkmaar. Alkmaar heeft ook een belangrijke rol in de regio. Niet alleen de gemeenteraad kijkt uit naar
een nieuwe burgemeester maar dat geldt uiteraard ook voor de omliggende gemeenten omdat
Alkmaar een belangrijke rol vervult in de regio.
o

De nieuwe burgemeester moet een behoorlijk netwerk hebben. De vertrouwenscommissie
vindt dit een belangrijke voorwaarden om regionale en landelijke belangen te behartigen. De
heer Van Dijk vraagt zich af of het dan gaat om een bestaand netwerk of zoekt de
vertrouwenscommissie ook een burgemeester die over de skills en het verleden beschikt
waaruit men het vertrouwen krijgt dat hij/zij over de skills beschikt om dit heel snel in te zetten.
Het kan zijn dat de gemeenteraad liever een burgemeester heeft die dit al heeft. De heer Van
Dijk vraagt dit omdat daarmee de kring van potentiële kandidaten wordt vergroot, als het niet
allemaal al ‘in de pocket’ hoeft te zijn.

o

De vertrouwenscommissie zoekt een burgemeester die uiteraard voorzitter is van de raad en
het college, die een faciliterende en stimulerende rol inneemt. Heel expliciet wordt er voor
gekozen om in de vertrouwenscommissie geen adviseur vanuit het college op te nemen. Toch
zoekt de vertrouwenscommissie wel heel nadrukkelijk een verbindende schakel tussen raad,
college en ambtelijke organisatie. Aangegeven is dat de vertrouwenscommissie dit zelf kan
beoordelen. Het lijkt de heer Van Dijk goed dat de vertrouwenscommissie dat nog nader duidt
aangezien er in de voorgesprekken wel is aangegeven dat het kan helpen om een adviseur uit
het college te hebben die meekijkt vanuit die rol van voorzitter van het college en onderdeel
uitmakend van het college. Wellicht kan de vertrouwenscommissie nader duiden waarom
deze keuze toch is gemaakt.

o

Het is mooi om te lezen dat de gemeenteraad de burgemeester uitdaagt om na een jaar zijn/
haar visie neer te leggen om in gesprek te gaan over ‘hoe de gemeenteraad het doet en of het
wellicht beter kan’ en dan gaat het expliciet over instrumenten. Daagt de gemeenteraad dan
ook de burgemeester uit om iets te zeggen over de vraag hoe het gaat met de menselijke
interactie binnen de gemeenteraad?

o

De burgemeester heeft een zware taak op het gebied van openbare orde en veiligheid te
meer omdat de burgemeester van Alkmaar ook de voorzitter is van de Veiligheidsregio. Dat
kan soms ook tot dilemma’s leiden. De heer Van Dijk spreekt wel eens over de institutionele
eenzaamheid van de burgemeester omdat hij/zij in zijn of haar bevoegdheden soms besluiten
moet nemen die hij/zij niet 1-op-1 met de gemeenteraad kan delen maar die wel gestoeld zijn
op het vertrouwen uit de raad. Dat is soms wel eens moeilijk. De vraag is hoe de
vertrouwenscommissie daar tegenaan kijkt. Uiteraard zal men zeggen dat er vertrouwen is
maar het gaat om meer dan vertrouwen. Burgemeesters worden soms geroepen tot een
zekere openbaarheid of verantwoordingsplicht daar waar ze richting de raad niet alles kunnen
aangeven.
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Dat heeft ook alles te maken met goede onderlinge afspraken die worden gemaakt over de
communicatie onderling. Tussen niets zeggen en iets zeggen zit wel ruimte zodat een
burgemeester, als voorzitter van het college, een zekere openheid kan betrachten hoe
processen lopen. De heer Van Dijk vindt dit een belangrijk punt.
o

De vertrouwenscommissie verwacht dat de burgemeester in de samenwerking tussen
Stadstoezicht en Politie een duidelijke rol vervult. De heer Van Dijk ondersteunt deze stelling.

o

In de profielschets wordt duidelijk aangegeven dat de gemeenteraad, de burgemeester als
hoeder van de integriteit binnen de gemeente ziet. De gemeenteraad verwacht van hem/haar
dat hij/zij het college, de gemeenteraad scherp houdt, dat hij/zij daar een actieve rol in neemt.
Zoals het nu wordt gesteld, komt het over of dit heel erg op de schouders van de
burgemeester ligt terwijl dit ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. Het zelfreinigende
vermogen begint niet bij de burgemeester maar bij de gemeenteraad zelf. De vraag is, hoe
ziet de vertrouwenscommissie dit samenspel? En hoe ziet men dat onderling als raadsleden
en hoe raadsleden elkaar scherp houden? Dat kan een bijdrage leveren aan het vertrouwen
dat de inwoners ontlenen aan het feit hoe de politiek met elkaar omgaat.

Dit waren een paar opmerkingen voor een mooi product dat de vertrouwenscommissie in een korte tijd
heeft geproduceerd. Met de antwoorden kan de vertrouwenscommissie een mooi compleet beeld
geven wat er wordt verwacht van de nieuwe burgemeester.
De voorzitter heeft zeker acht onderwerpen opgeschreven waarover de heer Van Dijk graag in
gesprek gaat met de gemeenteraad. De voorzitter merkt op dat hij morgen een afspraak heeft bij AZ
en gezien het aantal coronabesmettingen in de selectie gaat de voorzitter ervan uit dat hij dit weekend
wordt opgesteld.
Mevrouw Bolte zegt dat de vertrouwenscommissie heeft afgesproken dat zij in eerste instantie de
antwoorden geeft maar als het moeilijk wordt geeft zij graag het woord aan de andere
fractievoorzitters geeft.
o

Waarom is er niet gekozen voor een adviseur vanuit het college? Deze opmerking heeft zij
vaker gehoord de afgelopen paar dagen. Dit was voor de leden van de vertrouwenscommissie
geen discussiepunt. Men was het er over eens dat er geen adviseur wordt gevraagd vanuit
het college. Er is over gesproken toen de vraag voorlag tijdens het gesprek met het
adviserend bureau. In het verleden, toen de vertrouwenscommissie voor de heer Bruinooge
heeft gekozen, was er ook geen adviseur vanuit het college. De reden is dat de
vertrouwenscommissie 1 lid per fractie wel voldoende vinden. Als men een wethouder kiest
vanuit het college dan zitten er 2 leden van een fractie in de vertrouwenscommissie en dat
gaat ten koste van de fractievoorzitter. In een grijs verleden heeft de vertrouwenscommissie er
wel wethouders bij gehad maar dan kan er ook politiek bedreven worden (‘die fractievoorzitter
hebben wij liever niet, dus laten wij die wethouder nemen’). De fractievoorzitters komen er
samen wel uit. Bovendien is de griffier erbij betrokken en de vertrouwenscommissie wordt ook
nog getraind door het externe bureau. De burgemeester moet uiteraard samenwerken met het
college maar nu is er een college en over circa 1,5 jaar na de gemeenteraadverkiezingen is er
wellicht een ander college met een andere samenstelling. Toen de heer Bruinooge aantrad
werd hij, niet lang daarna, ook met een ander college geconfronteerd toen de coalitie viel.
De heer Van Dijk zegt dat dit eigenlijk geen politiek proces zou moeten zijn. Er is ook niet voor
gekozen om de gemeentesecretaris aan te wijzen als plaatsvervangend secretaris. Dat is een
bewuste keuze. In het algemeen, als een wethouder wordt toegevoegd als adviseur, dan is
het niet vanwege de politieke kleur maar om de functie die de burgemeester gaat vervullen in
het college. Dat is een andere functie dan voorzitter van de gemeenteraad. De heer Van Dijk
neemt niet aan dat de hele gemeenteraad bij de collegevergadering aanwezig is. Een
adviseur vanuit het college kan helpen bij het bepalen van specifieke competenties waarvan
men het belangrijk vindt om in een college te hebben. Hoe gaat men er bijvoorbeeld mee om
als een college zes wethouders zou hebben en er is een status quo? Wat wordt er dan
verwacht van de nieuwe voorzitter. Mevrouw Bolte deelt de mening van de heer Van Dijk dat
het geen politiek proces is maar dat verandert niets aan het besluit van de
vertrouwenscommissie aangezien dit in het verleden ook gelukt is.
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o

Voor wat de geheimhouding betreft, zal de vertrouwenscommissie de opmerkingen goed ter
harte nemen en blijven opletten.

o

Voor wat betreft de rol van de burgemeester ten aanzien van de zichtbaarheid voor de
inwoners. Uit de enquête is gebleken dat de inwoners er belang aan hechten dat de
burgemeester zichtbaar is. Dat kan uiteraard niet altijd 1-op-1 en de coronatijd maakt dit ook
niet eenvoudiger. In normale omstandigheden kan de burgemeester zijn/haar gezicht laten
zien op een bijeenkomst voor bewoners (bijvoorbeeld bij ‘rondje raad’). Ook de wethouders
organiseren wel eens iets in wijken en daar kan de burgemeester dan ook bij zijn. Inwoners
vinden het ook erg leuk als er werkbezoeken worden gebracht door de burgemeester aan
andere steden samen met een groep bewoners uit alle lagen van de bevolking. Het is aan de
nieuwe burgemeester om dit in te vullen. De gemeenteraad kan dit niet opleggen.

o

De burgemeester zal het boegbeeld moeten zijn in de regio, de trekker in de regio. Er zijn wel
eens spanningen binnen de regio maar daar moeten de burgemeesters dan gezamenlijk een
richting aan geven. De vertrouwenscommissie verwacht dat de burgemeester van Alkmaar
hierin een bindende factor kan zijn en dat wordt lastig als er wordt gestreden over bijvoorbeeld
de locatie van het ziekenhuis (deze kwestie is inmiddels een gepasseerd station).

o

Een bestaand netwerk of skills, het is het een of het ander. Skills zijn uiteraard ook wat waard.
De vertrouwenscommissie kan niet verwachten dat de burgemeester alleen maar kandidaten
aandraagt die bijvoorbeeld ervaring in de Tweede Kamer hebben opgedaan of die minister
zijn geweest. Een burgemeester moet ook in een functie kunnen groeien. Het kan een
wethouder uit een grote stad zijn of een kandidaat uit het bedrijfsleven. Als iemand
aantoonbare skills heeft dan is het niet verkeerd en dan kan zijn/haar netwerk uitgroeien. De
heer Van der Rhee (VVD) zegt dat dit ook in de profielschets staat bij de functie-eisen. Ook
kandidaten met ervaring buiten het openbaar bestuur worden uitgenodigd om te solliciteren.
Ze moeten ook in staat zijn om het netwerk potentieel op te bouwen.

o

De heer Van der Rhee gaat in op de veronderstelling van de heer Van Dijk dat stad en dorpen
betrekking heeft op de regiofunctie. Dat is zeker het geval maar Alkmaar is een gemeente die
ontstaan is uit drie andere gemeenten en dat bevalt goed maar dat betekent wel dat Alkmaar
een oudhollandse stad heeft en schitterende kernen in wat de gemeenteraad ‘het
buitengebied’ noemt. Daar moet wel permanent oog voor zijn. Het moet niet zo zijn dat het
alleen om de stad Alkmaar gaat maar ook om de mooie kernen en de agrarische bedrijvigheid
die daar leeft en die een andere aanpak vergt dan een stadse aanpak. Dat bedoelt men met
‘stad en dorpen’ zoals het in de profielschets benoemd staat.

Mevrouw Bolte bedankt de heer Van der Rhee voor zijn goede aanvulling en gaat verder met de
beantwoording van de vragen.
o

Het interactief overleg (het onderling beoordelen) tussen de burgemeester en de
gemeenteraad. Dat is een goede zaak. De vertrouwenscommissie en de waarnemend
burgemeester hebben voorafgaand aan deze raadsvergadering informeel met elkaar
gesproken en de heer Roemer heeft gevraagd wat hij kan betekenen in dit proces. Het is
belangrijk dat het interactief is. Het ligt ook aan de raadsleden zelf. Het ene raadslid zal meer
interactie hebben met een burgemeester dan het andere raadslid. Het is wel belangrijk dat er
gezamenlijk momenten worden afgesproken waarop je zaken effectief bespreekt met elkaar.

o

Institutionele eenzaamheid. Het is eenzaam aan de top en dat weet een burgemeester als
hij/zij eraan begint. Het is gestoeld op vertrouwen. Uiteraard moet een burgemeester wel
gesteund worden door de gemeenteraad. In het verleden heeft de burgemeester wel eens een
seniorenconvent belegd om de fractievoorzitters te raadplegen over lastige zaken die in de
stad aan de orde zijn. Dat gaat eigenlijk altijd om zaken die niet leuk zijn maar daar moet een
burgemeester mee kunnen omgaan en daar moet vertrouwen zijn en een goede
communicatie met de gemeenteraad. Vertrouwen en goede communicatie moeten worden
opgebouwd. De gemeenteraad is daar mede voor verantwoordelijk en in het begin is de
gemeenteraad daar misschien wel meer verantwoordelijk voor dan de nieuwe burgemeester
omdat de gemeenteraad elkaar al kent.
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o

Hoeder van de integriteit. Mevrouw Bolte zegt dat ook het bewaken van de integriteit een
gezamenlijke verantwoordelijkheid is. De gemeenteraad moet de integriteit ook goed in de
gaten houden en nadenken voordat men iets doet. Dit is zonder meer een feit.

o

De heer Rubio Borrajo (PvdA) complimenteert mevrouw Bolte met het beantwoorden van de
vragen van de Commissaris van de Koning. De heer Van Dijk benoemde het in zijn betoog
zijdelings maar de heer Rubio Borrajo wil het accentueren omdat het heel expliciet benoemd
is in de procedure. De democratie is de organisatie van het verschil. En daarom vindt de
vertrouwenscommissie bewust, en dit is een onderscheid ten opzichte van een reguliere
profielschets, dat de rol van de voorzitter van de gemeenteraad enorm belangrijk is. De
gemeenteraad staat open voor modernisering met inachtneming van het feit dat de gemeente
Alkmaar al langere periode een andere burgervader heeft gehad. Dit was een belangrijk
onderdeel van de procedure.

De heer Van Dijk bedankt mevrouw Bolte voor de perfecte beantwoording. Het is niet uniek dat als
een gemeenteraad met een nieuwe voorzitter van de raad gaat werken dat men dan weer een slag wil
maken. Dat is waarom verandering soms ook goed kan zijn. Het feit dat de gemeenteraad hiervoor
open staat is een heel goed signaal richting een potentiële kandidaat dat de gemeenteraad ook graag
met een nieuwe burgemeester aan de slag wil. Mevrouw Bolte heeft aangegeven dat de
vertrouwenscommissie voor deze vergadering ook met de waarnemend voorzitter heeft gesproken en
heeft gezegd dat de gemeenteraad open staat voor groei en verbetering. De heer Van Dijk vindt dit
een mooi proces en heeft verder geen vragen meer. We gaan op zoek naar de beste burgemeester
voor Alkmaar. De heer Van Dijk heeft er alle vertrouwen in omdat Alkmaar een prachtige plek is om
burgemeester van te mogen zijn.
De heer Van Dijk gaat in op het proces. Vandaag is het 27 oktober en als het goed is mag de heer
Van Dijk straks de profielschets in ontvangst nemen. Dit zal coronaproef worden gedaan maar het is
wel altijd leuk om er een fotomoment van te maken om Nederland te laten zien dat Alkmaar trots is op
de profielschets en dat het een mooi proces mag zijn voor de gemeenteraad. De plaatsing in de
Staatscourant is op 2 november a.s. Op 23 november sluit de sollicitatieprocedure. Dan moet er heel
wat werk verzet worden door het Kabinet om alle informatie van de kandidaten te verzamelen. In
maart 2021 ziet de heer Van Dijk de vertrouwenscommissie weer terug. Dat lijkt nog ver weg maar dat
gaat sneller dan men denkt. Dan gaat de vertrouwenscommissie de gesprekken met de kandidaten
voeren. In de eerste helft van april 2021 is er een besloten raadsvergadering en dan komt er een
advies, dan zal Binnenlandse Zaken haar werk doen en vervolgens zal op 22/23 juni de beëdiging zijn
van de nieuwe burgemeester. Het is een langdurig proces maar in die tijd kan Alkmaar nog even
genieten van de heer Roemer als waarnemend burgemeester. Het zegt wel iets over de
zorgvuldigheid van het proces. De vertrouwenscommissie besteedt er veel tijd aan en dat geldt ook
voor het Kabinet van de Commissaris van de Koning. Ook voor het Kabinet is het van belang om een
selectie van kandidaten te maken waar de gemeenteraad straks een nieuwe burgemeester uit kiest.
Mevrouw Bolte bedankt de Commissaris van de Koning voor de heldere uitleg. Zij stelt voor om het
raadsvoorstel vast te stellen en daarna de profielschets aan te bieden aan de heer Van Dijk. De
voorzitter vindt dit een goede suggestie. De heer Roemer zou het niet mee willen maken in zijn eerste
raadsvergadering om de Commissaris van de Koning naar huis te sturen met een niet vastgestelde
profielschets.
De voorzitter vraagt of iemand stemming wenst of kan het raadsvoorstel worden vastgesteld bij
acclamatie. Of wil iemand een stemverklaring afleggen?
De heer Van der Rhee (VVD) vindt het wel mooi om over dit raadsvoorstel te stemmen.
Stemming
Het raadsvoorstel wordt unaniem aangenomen.
Mevrouw Bolte overhandigt de profielschets aan de heer Van Dijk.
De voorzitter bedankt de vertrouwenscommissie voor het werk dat er tot nu toe verricht is.
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4 Raadsvoorstel vaststellen Verordening op de vertrouwenscommissie Alkmaar 2020
De voorzitter stelt voor om de verordening vast te stellen bij acclamatie. De reden hiervoor is dat in de
verordening de fractievoorzitters al als leden van de vertrouwenscommissie worden genoemd. In het
bijbehorende besluit staan de namen erbij vermeld zodat daar geen misverstand over kan bestaan.
Stemming
Het raadsvoorstel wordt unaniem aangenomen.
De voorzitter feliciteert de vertrouwenscommissie en wenst de vertrouwenscommissie veel wijsheid de
komende tijd.
5 Raadsvoorstel Bekrachtiging geheimhouding beveiliging Stedelijk Museum
Stemming
Het raadsvoorstel wordt unaniem aangenomen.
De voorzitter bedankt de heer Van Dijk voor de aardige woorden over de stad en het buitengebied.
Bedankt voor de tips en aanmoediging om als commissie zo dadelijk goed aan het werk te gaan. De
voorzitter heeft er het volste vertrouwen in dat het gaat lukken om op 22/23 juni volgend jaar een
nieuwe burgemeester te kunnen verwelkomen. Tot die tijd doet de heer Roemer zijn uiterste best om
het samen met de gemeenteraad te gaan doen.
De voorzitter bedankt de raad voor inbreng en betrokkenheid en sluit de vergadering om 20.50 uur.
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