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Onderwerp

Rapportage niet-openstelling burgemeestersvacatures
Geachte Statenleden,
Hierbij ontvangt u mijn periodieke rapportage over de (niet-)openstelling van
burgemeestersvacatures en de benoeming van waarnemend burgemeesters. Het betreft een
rapportage over de periode 1 februari2018 tot 1 februari2019. Dit overzicht stuur ik u toe ten
behoeve van de eerstvolgende vergadering van uw commissie.

Per 1 februari 2016 is de 'Wet houdende wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet, de Wet
openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Waterschapswet' van 24 november
2015 in werking getreden. Hierin is vastgelegd dat de benoeming van een waarnemend
burgemeester een taak is die de commissaris van de Koning als rijksorgaan uitvoert. Voor het
handelen als rijksorgaan is de commissaris van de Koning geen verantwoording verschuldigd aan
provinciale staten, maar aan de regering. De minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties heeft u hierover bij circulaire van 9 december 2015 ('Wijzigingen in de
Provinciewet') geinformeerd.
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Hoewel er op grond van deze wetswijziging dus geen verantwoordingsplicht aan u is, blijf ik u
graag periodiek informeren over de niet-openstelling van burgemeestersvacatures en de
benoeming van waarnemend burgemeesters in de provincie Zuid-Holland.
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Bijlagen:

- Rapportage over de (niet-)openstelling van burgemeestersvacatures en de benoeming van waarnemend
burgemeesters in de periode 1 februari 2018 tot 1 februari 2019

Rapportage over de (niet-)openstelling van burgemeestersvacatures en de benoeming van
waarnemend burgemeesters in de periode I februari20l8 tot I februari20l9

1.

lnleiding

ln overeenstemming met de afspraken ontvangt u hierbij mijn overzicht van de niet-opengestelde
burgemeestersposten en benoeming van waarnemend burgemeesters. Het betreft een rapportage over de
periode van 1 februari 2018 tot I februari 2019. De rapportage sluit aan op de vorige rapportage. Waar in
deze notitie wordt gesproken over de minister wordt bedoeld de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties.

2.

Wettelijk kader en uitgangspunten voor het benoemen van waarnemend burgemeesters

Het wettelijke kader waarop mijn bevoegdheid tot het aanstellen van een waarnemend burgemeester
berust is artikel 78, lid 1, van de Gemeentewet. Voor de wijze waarop ik van deze bevoegdheid gebruik
maak verwijs ik u naar de Beleidsregels bij de aanstelling van waarnemend burgemeesters van 7 februari
2012. Met inwerkintreding per 1 februari 2016 van de 'Wet houdende wijziging van de Gemeentewet, de
Provinciewet, de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Waterschapswet' van 24
november 2015 is vastgelegd dat de benoeming van een waarnemend burgemeester een taak is die de
commissaris van de Koning als rijksorgaan uitvoert.

3.

STAND VAN ZAKEN PER REGIO

3.1 Rijn- en Veenstreek
Gouda

Aan de heer dr. M. Schoenmaker is per 15 januari 2019 eervol ontslag verleend als burgemeester van
Gouda in verband met zijn benoeming tot bestuursvoorzitter bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers
(COA). Om die reden ontstond er vanaf die datum een burgemeestersvacature in Gouda. ln goed overleg
met de fractievoorzitters heb ik voor de duur van de periode waarin een kroonbenoemde burgemeester
wordt geworven, met ingang van 15 januari 2019 mevrouw M. Salet benoemd tot waarnemend
burgemeester van de gemeente Gouda.
Zuidplas
De heer K.J.G. Kats is per 10 januari 2019 benoemd als burgemeester van Veenendaal. Om die reden
ontstond er vanaf die datum een burgemeestersvacature in Zuidplas. ln goed overleg met de

fractievoorzitters heb ik voor de duur van de periode waarin een kroonbenoemde burgemeester wordt
geworven, met ingang van 10 januari 2019 de heer drs. S. Stoop benoemd tot waarnemend burgemeester
van de gemeente Zuidplas.

3.2 Duin- en bollenstreek
Noordwiik

Per 1 januari 2019 is de gemeente Noordwijk samengegaan met de gemeente Noordwijkerhout en is de
nieuwe gemeente Noordwijk gevormd. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 november 2018 heb ik
de fractievoorzitters van deze nieuwe gemeente uitgenodigd en met hen gesproken over een profiel voor
een waarnemend burgemeester. ln overleg met de fractievoorzitters heb ik per I januari 2019 mevrouw
J.H.M. Hermans-Vloedbeld benoemd tot waarnemend burgemeester van Noordwijk. Naar verwachting zal
in de loop van 2019 de procedure waarin een kroonbenoemde burgemeester wordt geworven van start
gaan.

3.3 Leidse regio
Voorschoten
ln verband met de benoeming van de heer drs. J.M. Staatsen tot waarnemend burgemeester van Zevenaar
is aan hem per I september 2016 eervol ontslag verleend als kroonbenoemde burgemeester van
Voorschoten. Na overleg met de fractievoorzitters hebben wij gezamenlijk geconcludeerd dat het
verstandig is de toekomstvisie Leidse regio 2017 af te wachten, alvorens de procedure voor een nieuwe
kroonbenoemde burgemeester te starten. Na het overleg heb ik om die reden de minister geadviseerd om
de vacature in Voorschoten voorlopig niet open te stellen. De minister is hiermee akkoord gegaan. Per 21
september 2016 is mevrouw P.J. Bouvy-Koene benoemd tot waarnemend burgemeester van Voorschoten.
lnmiddels is duidelijk geworden dat Voorschoten kiest voor zelfstandigheid. De procedure voor een nieuwe
kroonbenoemde burgemeester zal dit jaar van start gaan.

3.4 Haagsche regio

Wassenaar
ln december 2016 heeft burgemeester J. Hoekema zijn ontslag als burgemeester van Wassenaar op eigen
verzoek per 15 januari 2017 aangekondigd. lk heb de fractievoorzitters daarop uitgenodigd. Na overleg met
de fractievoorzitters hebben wij gezamenlijk geconcludeerd dat het verstandig is om eerst de bestuurlijke
verhoudingen in Wassenaar te normaliseren, alvorens de procedure voor een nieuwe kroonbenoemde
burgemeester te starten. De waarnemend burgemeester vervult hierin een aanjagende rol. Na het overleg
heb ik om die reden de minister geadviseerd om de vacature in Wassenaar voorlopig niet open te stellen.
De minister heeft hiermee ingestemd. Per 16 januari 2017 heb ik de heer Ch. B. Aptroot benoemd tot
waarnemend burgemeester van Wassenaar. De heer Aptroot gaf eind 2017 aan mij te kennen het ambt als
waarnemend burgemeester in Wassenaar te willen neerleggen om zich in 2018 volledig te willen focussen
op het burgemeesterschap van Zoetermeer. Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart
2018 hebben de fractievoorzitters en ik vervolgens gezamenlijk afgesproken de zoektocht naar een nieuwe
kroonbenoemde burgemeester uit te stellen en de minister te verzoeken om de vacature niet open te
stellen. De minister is hiermee akkoord gegaan. Aansluitend heb ik per 1 1 januari 2018 de heer J.F. Koen
benoemd tot waarnemend-burgemeester van Wassenaar. lnmiddels is de procedure voor een nieuwe
kroonbenoemde burgemeester van start gegaan.
Westland

Aan de heer J. Van der Tak is per I oktober 2017 eervol ontslag verleend als burgemeester van Westland
in verband met zijn benoeming tot voorzitter van de tuindersorganisatie LTO-Glaskracht. Met het oog op de
gemeenteraadsverkiezingen

van 2018 hebben de fractievoorzitters en ik gezamenlijk afgesproken de
zoektocht naar een nieuwe kroonbenoemde burgemeester uit te stellen en de minister te verzoeken om de
vacature niet open te stellen. De minister is hiermee akkoord gegaan. ln overleg met de fractievoorzitters
heb ik vervolgens mevrouw A.M.A. van Ardenne-van der Hoeven per 1 oktober 2017 benoemd tot
waarnemend burgemeester van Westland. Na de gemeenteraadsverkiezingen is vervolgens de
kroonbenoemingsprocedure gestart. Op 18 december 2018 is in verband met de benoeming van de heer
B.A. Arends MPA als kroonbenoemde burgemeester van Westland een einde qekomen aan het

waarnemerschap van mevrouw Van Ardenne.
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3.5 Alblasserwaard-Vijfheerenlanden
Giessenlanden

ln Giessenlanden is de heer W.E. ten Kate per 8 juli 2013 benoemd als waarnemend burgemeester
vanwege de ziekte van kroonbenoemde burgemeester mevrouw E. Boot. Na het eervol ontslag op eigen
verzoek van mevrouw E. Boot per 1 januari 2015 is in overleg met de fractievoorzitters besloten dat de
heer Ten Kate als waarnemend burgemeester in Giessenlanden zou aanblijven tijdens het proces van
oriëntatie op de bestuurlijke toekomst van de gemeente. lk heb hierop de minister geadviseerd de vacature

voorlopig niet open te stellen en de minister heeft hiermee ingestemd. De heer W.E. ten Kate gaf begin
2018 aan mij te kennen een aanstelling bij de provincie Drenthe te krijgen. lk heb toen met de
fractievoorzitters gesproken over een profiel voor een nieuwe waarnemend burgemeester, in verband met
de naderende herindeling. ln overleg met de fractievoorzitters heb ik per 7 mei 2018 mevrouw R.E.C.
Reynvaan-Jansen benoemd tot waarnemend burgemeester van Giessenlanden.
Per 1 januari 2019 is de gemeente Giessenlanden samengegaan met de gemeente Molenwaard en is de
nieuwe gemeente Molenlanden gevormd. Daarmee is per 1 januari 2019 een einde qekomen aan het
waarnemerschap van mevrouw R.E.C. Reynvaan-Jansen.
Molenlanden

Per 1 januari 2019 is de gemeente Giessenlanden samengegaan met de gemeente Molenwaard en is de
nieuwe gemeente Molenlanden gevormd. Na de gemeenteraadsverkiezingen van21 november 2018 heb
ik de fractievoorzitters van deze nieuwe gemeente uitgenodigd en met hen gesproken over een profiel voor
een nieuwe waarnemend burgemeester. ln overleg met de fractievoorzitters heb ik per 1 januari 2019 de
heer D.R. van der Borg benoemd tot waarnemend burgemeester van Molenlanden. Naar verwachting zal in
de loop van 2019 de procedure waarin een kroonbenoemde burgemeester wordt geworven van start gaan.
Leerdam
ln verband met het vertrek van de heer V.J.H. Molkenboer als kroonbenoemde burgemeester van
Leerdam, hebben de fractievoorzítters mijn ambtsvoorganger verzocht om de benoeming van een
waarnemend burgemeester. Dit in verband met het onderzoek naar de bestuurlijke toekomst van de
Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Mijn voorganger heeft de minister toen geadviseerd de vacature
voorlopig niet open te stellen. De minister heeft híermee ingestemd.
De heer ir. M. Houtman is per 1 april2013 benoemd tot waarnemend burgemeester van Leerdam. Hij heeft
het waamemerschap in Leerdam per 1 oktober 2016 beëindigd. Gelet op het streven van de gemeente
Leerdam naar een gemeentelijke herindeling met Zederik en Vianen per 1 januari 2019, werd op dat
moment een Arhi-procedure gestart waardoor openstelling van de vacature niet aan de orde was. Om díe
reden heb ik opnieuw met de fractievoorzitters gesproken over een profiel voor een nieuwe waarnemend

burgemeester. ln overleg met de fractievoorzitters heb ik per 1 november 2016 de heer T.P.J. Bruínsma
benoemd tot waarnemend burgemeester van Leerdam. Vanwege de gemeentelijke herindeling van de
gemeente Leerdam met Zederik en Vianen is per 1 januari 2019 het waarnemerschap van de heer T.P.J.
Bruinsma beëindiqd.

Zederik
ln september 2016 heeft de toenmalig kroonbenoemd burgemeester van Zederik, heer C.J.J. van Ee
aangegeven niet voor herbenoeming in aanmerking te willen komen en zijn taken vanwege
gezondheidsredenen als burgemeester neer te willen leggen. Gelet op het streven van de gemeente
Zederik naar een gemeentelijke herindeling met Leerdam en Vianen, heb ik gezamenlijk met de
fractievoorzitters afgesproken de openstelling van de vacature uit te stellen. ln overleg met de
fractievoorzitters heb ik per 17 oktober2016 de heerA.F. Bonthuis benoemd totwaarnemend
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burgemeester van Zederik. Vanwege de gemeentelijke herindeling van de gemeente Zederik met Leerdam
en Vianen is per 1 januari 2019 het waarnemerschap van de heer A.F. Bonthuis beëindiqd.

3.6 Drechtsteden
Zwiindrecht

Aan de heer drs. D.J. Schrijer is op zijn verzoek per 1 februari2019 eervol ontslag verleend als
burgemeester van Zwijndrecht, vanwege zijn benoeming als voorzitter van Koninklijke BlN-Schuttevaer.
Eerder had hij al aangegeven niet op te willen gaan voor herbenoeming. Om die reden is de
burgemeestersvacature opengesteld in november 2018. ln goed overleg met de fractievoorzitters heb ik
voor de duur van de periode waarin een kroonbenoemde burgemeester wordt geworven, met ingang van 1
februari 2019 de heer R.C.L. Strijk benoemd tot waarnemend burgemeester van de gemeente Zwijndrecht.
3.7 Hoeksche Waard
Korendiik
Door het vertrek van mevrouw drs. R.W.J. Melissant-Briene als kroonbenoemde burgemeester ontstond er
I februari 2013 een burgemeestersvacature in Korendijk. Destijds heeft mijn ambtsvoorganger de
minister geadviseerd de vacature voorlopig niet open te stellen vanwege de evaluatie van de regionale

per

samenwerking in de Hoeksche Waard. De minister heeft hiermee ingestemd. De heer drs. S. Stoop is per I
februari 2013 benoemd als waarnemend burgemeester van Korendijk. Met het opgaan van de gemeente
Korendijk in de nieuwe gemeente Hoeksche Waard is per 1 januari 2019 een einde qekomen aan het
waarnemerschap van de heer drs. S. Stoop in deze gemeente.
Oud-Beiierland
De heer K. Tigelaar is per 5 september 2016 benoemd als burgemeester van Leidschendam-Voorburg. Om
die reden ontstond er vanaf 5 september 2016 een burgemeestersvacature in Oud-Beijerland, waarover ik
een gesprek heb gevoerd met de fractievoorzitters. Gelet op de lopende arhi-procedure in de Hoeksche
Waard hebben de fractievoorzitters uit de gemeenteraad van Oud-Beijerland aangegeven akkoord te gaan
met de niet-openstelling. Na het overleg met de fractievoorzitters heb ik de minister geadviseerd de
vacature voorlopig niet open te stellen. De minister heeft hiermee ingestemd . Per 26 september 2016 heb
ik mevrouw J.H.M. Hermans-Vloedbeld benoemd tot waarnemend burgemeester van Oud-Beijerland. Met
het opgaan van de gemeente Oud-Beijerland in de nieuwe gemeente Hoeksche Waard is per 1 januari
2019 een einde qekomen aan het waarnemerschap van mevrouw J.H.M. Hermans-Vloedbeld in deze
gemeente.
Striien
De heer A.J. Moerkerke is per 1 oktober 2016 benoemd als burgemeester van Papendrecht. Om die reden
ontstond er vanaf 1 oktober 2016 een burgemeestersvacature in Strijen. Daarover heb ik een gesprek
gevoerd met de fractievoorzitters. De fractievoorzitters uit de gemeenteraad van Strijen hebben tijdens
deze gesprekken aangegeven akkoord te gaan met de niet-openstelling gedurende de arhi-procedure.
Naar aanleiding van het gesprek met de fractievoorzitters heb ik de minister geadviseerd de vacature
voorlopig niet open te stellen. De minister heeft hiermee ingestemd. Per 10 oktober 2016 heb ik de heer
drs. J.B. Waaijer benoemd tot waarnemend burgemeester van Strijen. Met het opgaan van de gemeente
Strijen in de nieuwe gemeente Hoeksche Waard is per 1 januari 2019 een einde oekomen aan het
waarnemerschap van de heer drs. J.B. Waaijer.
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Hoeksche Waard
De vijf gemeenten Binnenmaas, Comstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen vormen per 1 januari
2019 de gemeente Hoeksche Waard. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 november 2018 heb ik de
fractievoorzitters van deze nieuwe gemeente uitgenodigd en met hen gesproken over een profiel voor een
nieuwe waarnemend burgemeester. ln overleg met de fractievoorzitters heb ik per 1 januari 2019 de heer
P.A.C.M. van der Velden benoemd tot waarnemend burgemeester van Hoeksche Waard. Naar
verwachtíng zal in de loop van 2019 de procedure waarin een kroonbenoemde burgemeester wordt
geworven van start gaan.

3.7 Rotterdamse regio
Nissewaard

Aan mevrouw M. Salet is op haar verzoek per 1 september 2018 eervol ontslag verleend als burgemeester
van Nissewaard. Om die reden is de burgemeestersvacature opengesteld in juni 2018. ln goed overleg
met de fractievoorzitters heb ik voor de duur van de periode waarin een kroonbenoemde burgemeester
wordt geworven, met ingang van 1 september 2018 de heer drs. G. Veldhuijzen benoemd tot waarnemend
burgemeester van de gemeente Nissewaard.

4.

Overzicht waarnemend bu

in Zuid-Holland

Gemeente

Reden niet-openstelling vacature

Hoeksche Waard

r

I

februari 201

Noordwiik

Waarnemer o.q.v. art. 78, lid 1 Gemeentewet (betreft slot arhi-procedure)
Waarnemer o.q.v. art. 78. lid 1 Gemeentewet (betreft slot arhi-orocedure)

Molenlanden

Waarnemer o.g.v. art. 78, lid 1 Gemeentewet (betreft slot arhi-procedure)

Gouda

Waarnemer o.g.v. art. 78, lid 1 Gemeentewet (duur van

Zuidplas

Waarnemer o.g.v. art. 78, lid 1 Gemeentewet (duur van
kroonbemoeningsprocedure)

Voorschoten

Waarnemer o.g.v. art. 78,lid 1 Gemeentewet (duur van
kroonbemoeningsprocedure)

Zwijndrecht

Waarnemer o.g.v. art. 78, lid 1 Gemeentewet (duur van

kroon bemoe

n in g

sproced

u re )

kroonbemoen ngsprocedure)
i

Wassenaar

Waarnemer o.g.v. art. 78, lid 1 Gemeentewet (duur van

Nissewaard

Waarnemer o.g.v. art. 78, lid 1 Gemeentewet (duur van

kroon bemoeningsprocedure)
kroon bemoeningsproced ure)
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