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OPENING  

 

De voorzitter: Goedenavond, geachte leden van de raad. Ik open de buitengewone raadsvergadering 

van maandag 3 oktober van de gemeenteraad van Alblasserdam en ik heet in het bijzonder welkom 

naast mij de commissaris van de Koning, de heer Jaap Smit, en de kabinetschef, de heer Andriessen. 

En natuurlijk  u, geachte leden van de raad, leden van het college. Voor een deel daar aan tafel en 

voor zover het de leden van de Vertrouwenscommissie betreft hier aan tafel. Daarmee zijn alle 

gesprekspartners uit dat gezelschap in ieder geval verenigd met dien verstande dat de heer Verweij 

van de VVD vanavond verhinderd is deze vergadering bij te wonen. En voor het overige ook de heer 

Ruikes van het CDA die een bericht van verhindering heeft gestuurd en we zijn nog even in 

afwachting of de heer Romeijn van de ChristenUnie vanavond nog gaat aansluiten.  

Voor de rest heeft u allen getekend en dat betekent dat we ook een quorum hebben zodat we de 

profielschets ook ordentelijk kunnen laten vaststellen straks. Maar dat doen we in de volgorde der 

dingen. Het is toch een bijzonder moment. Dat realiseer ik mijzelf, want ik snap dat ik u allen en niet 

in de laatste plaats de commissaris naast mij in verlegenheid heb gebracht door deze extra avond in 

de agenda te moeten inlassen, toen ik in april mijn besluit bekend maakte om per 31 januari ontslag 

aan te vragen bij Zijne Majesteit de Koning. Daarom leek het mij gepast om vandaag – en misschien, 

commissaris, zou u kunnen herkennen welke gemeente dit betreft – deze das om te doen. Ik dacht 

namelijk, als we het dan over mijn opvolger gaan hebben, dan lijkt het mij goed de das te dragen van 
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mijn voorganger die hij mij heeft geschonken, de heer Bert Blase. Ik heb de das van Vlaardingen maar 

even om gedaan om toch een beetje in de stemming te komen. Dat was een dag van Vlaardingen; of 

dat nog zo is, dat laat zich raden. 

Goed. U heeft met elkaar in Vertrouwenscommissieverband het nodige voorwerk gedaan. Ik heb al 

gezegd dat de heer Pardo namens het college als adviseur aan de Vertrouwenscommissie heeft 

deelgenomen. Andere leden zitten hier aan tafel voor zover niet verhinderd. Dat betekent dat ook zij 

zeker straks het gesprek in eerste instantie zullen voeren met de commissaris als het gaat over de 

accenten die gezet zijn. Om daartoe te komen zullen wij een agenda hebben vast te stellen. Die is vrij 

overzichtelijk. Na deze opening en het vaststellen van de agenda staat het bespreken van de 

profielschets wat dan ook eindigt wat mij betreft met een stemming over de profielschets zoals die 

voorligt. En dan de sluiting van de vergadering. Daartussen zit nog een aantal informatieve 

momenten in een aantal rondes. Daar komen we zo meteen over te spreken.  

Kunt u instemmen met de agenda? Dat is het geval. Dan is de agenda vastgesteld.  

 

VASTSTELLEN PROFIELSCHETS BURGEMEESTER ALBLASSERDAM 2022 - VOORSTEL 
 
De voorzitter: Dan zijn we toe aan het bespreken van de profielschets burgemeester 2022. Ik hoop 
dat de nieuwe burgemeester vooral de periode daarna zal gaan invullen, maar de profielschets ligt 
nu voor. Ik geef het woord aan de voorzitter van de Vertrouwenscommissie, de heer Arco Strop. 
 
De heer Strop (CDA): Voorzitter, dank. Een bijzondere avond inderdaad vanavond. Het is voor mij de 
tweede keer dat ik een profielschets aan deze commissaris mag aanbieden. De eerste keer was in 
2014 en dat heeft uiteindelijk geleid na 32 kandidaten tot de benoeming van onze huidige 
burgemeester. 32 kandidaten toen, ja. We hopen ook in deze krappe arbeidsmarkt dat dat weer wat 
oplevert. Nu, 3 oktober, acht jaar later, stellen we een nieuwe profielschets op. De burgemeester gaf 
het net al aan eigenlijk naar aanleiding van de aankondiging van het vertrek van onze huidige 
burgemeester per 31 januari. We hebben toen met elkaar gesproken. Eigenlijk vrij kort daarna 
hebben we een afspraak gemaakt met u en de chef van het kabinet. Toen leek het proces er zo uit te 
zien dat we ergens eind volgend jaar mogelijk toe zouden zijn aan een nieuwe burgemeester. 
Eigenlijk kort voor de zomer kwam dat proces in een stroomversnelling. Toen hebben we weer 
contact met elkaar gehad. Er was ruimte in de agenda en toen hebben we als Vertrouwenscommissie 
de koppen bij elkaar gestoken: hoe kunnen we nu zo snel mogelijk met een zomerperiode tot een 
profielschets komen – die er in ieder geval vanavond ligt en waarover we het graag zouden willen 
hebben.  
 
Misschien is het goed om even kort te schetsen wat er in die periode is gebeurd. Want eigenlijk al bij 
de aankondiging van het vertrek hebben we vrij kort daarna als gemeenteraad de 
Vertrouwenscommissie ingesteld. Toen is dat startgesprek er ook geweest. Van de zomer zijn we 
eigenlijk in een aantal rondes gekomen tot deze profielschets zoals die vanavond voorligt. Dat 
hebben we allereerst gedaan met onze ondersteuning om op basis van de profielschets die we van 
acht jaar geleden nog hadden, te kijken welke van de onderdelen we daarvan wilden overnemen en 
welke van de onderdelen we wilden toevoegen. In een tweede ronde hebben we ook gemeend daar 
ook onze inwoners, onze partners bij dat proces te betrekken. Een van de uitkomsten ziet u daar al 
staan, schuin achter u. We hebben aan onze inwoners tijdens de havenfestivalmarkt gevraagd waar 
nu die nieuwe burgemeester een ster in zou moeten zijn en waar onze nieuwe burgemeester hart 
voor zou moeten hebben. Maar dat bord heeft ook gestaan bij de gesprekken met het college 
rondom het collegeprogramma en het heeft ook een tijdlang hier in ons vernieuwde gemeentehuis 
De Rederij gestaan. Daar komen ook heel veel mensen die bijvoorbeeld de bibliotheek bezoeken en 
via die weg daar wat neer konden zetten. 
 

https://raad.alblasserdam.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-Alblasserdam-1/2022/3-oktober/20:00/Vaststellen-profielschets-burgemeester-Alblasserdam-2022-Voorstel
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Dat heeft geleid tot de profielschets die er nu ligt. We hopen natuurlijk daarmee zo veel mogelijk 
kandidaten te motiveren te solliciteren. Ik denk dat we de verwachting van 32 kandidaten misschien 
wel iets moeten bijstellen in de huidige tijd. Maar goed, wie weet hebben we zoiets moois 
neergeschreven . . . Een quote zou ik er vooraf nog wel even uit willen lichten. Dat was een quote die 
we binnen kregen. “Alblasserdam is groot genoeg om problemen te hebben maar klein genoeg om 
het samen op te lossen.” Dat vonden wij eigenlijk wel een mooie quote die uit die ronde naar voren 
is gekomen en wat denk ik wel typeert, wat voor type burgemeester we zoeken. Nou ja, goed, daarna 
wordt dat natuurlijk  verder vormgegeven in de profielschets. Ik denk dat het bij ons belangrijk is, en 
dat zal bij veel gemeenten zo zijn, dat het uiteindelijk iemand wordt die de verbindingen kan leggen. 
Ook in deze gemeenschap, ondanks dat we klein zijn en dingen samen doen, ook hier zie je soms dat 
standpunten lijnrecht tegenover elkaar kunnen staan. Dat is zeker een punt waaraan aandacht moet 
worden gegeven. Bovenal, en dat is eigenlijk een tekst die naar voren is gekomen uit de vorige 
profielschets, het moet een Alblasserdammer onder de Alblasserdammers zijn. Dat is toch wel iets 
wat de burgemeester van Alblasserdam typeert en waar we ook nu weer naar zoeken.  
Om dat een beetje te illustreren en weer te geven hebben we ook gemeend om een soort filmpje te 
maken van Alblasserdam dat we kunnen tonen in het totale informatiepakket dat kandidaten kunnen 
opzoeken. Het leek ons eigenlijk wel leuk, als de techniek ons niet in de steek laat, om dat nu te laten 
zien. 
 
[ filmpje ] 
 
De voorzitter: Je zou er burgemeester willen worden. Je wil hier in ieder geval graag wonen. Goed. 
Dat was denk ik de toelichting met het filmpje. Ik had van u begrepen, meneer Strop, dat we even 
aan de commissaris willen overlaten hoe we het vervolg van dit gesprek laten verlopen. Ik kijk ook 
even naar u, commissaris, of wij vanuit de verschillende deelnemers aan de Vertrouwenscommissie 
ook inzicht willen hebben in de accenten die zijn gezet in het profiel. Misschien kunt u daarna met 
hen daarin verdiepen of u wilt vooraf een aantal vragen stellen. Die vrijheid willen we u natuurlijk  
graag bieden.  
Zal ik ze toch even vragen allemaal stuk voor stuk wat vragen te stellen? Ja. Dan doen we dat. Ik stel 
voor dat ik bij de grootste fractie begin. Meneer Brand, u heeft vanuit uw fractie mogen deelnemen 
aan de commissie. Aan u het woord. 
 

De heer Brand (SGP): Dank u wel, voorzitter. Als je dit filmpje ziet, dan vraag je je eigenlijk af waarom 

deze burgemeester nu gaat vertrekken. Maar het geeft in ieder geval wel een mooie inkijk in wie wij 

als Alblasserdam zijn. Ik moet zeggen, ik had dit filmpje al vooraf toegestuurd gekregen. Het heeft mij 

in die zin ook wel verrast hoe veelzijdiger Alblasserdam op elementen is dan dat je zelfs soms denkt 

of zelf ook waarneemt. Er gebeurt heel veel in Alblasserdam. Dat is ook wel iets waar de nieuwe 

burgemeester voor komt te staan. Er komt ook heel veel op onze nieuwe burgemeester af.  

Naast dat heel veel leuke dingen in dit filmpje zichtbaar zijn, zijn er ook wel uitdagingen, grote 

uitdagingen als het gaat om hoe we Alblasserdam nog duurzamer maken dan we al zijn, hoe we 

Alblasserdam leefbaar houden. We willen ook echt wel een bijdrage leveren aan onze Regionale 

Woonvisie. Maar goed, hoe gaan we dan om met punten als bereikbaarheid? Dat zijn grote 

uitdagingen waar we als gemeente voor staan en waaraan de nieuwe burgemeester mede invulling 

kan geven. Ik laat het verder even aan de andere leden van de Vertrouwenscommissie en wellicht 

kom ik op een aantal momenten nog wel even terug om hier en daar nog wat accenten te zetten. 

De voorzitter: Dank u wel. Dan kijk ik even naar de heer Van Krimpen namens de PvdA. 

De heer Van Krimpen (PvdA): Dank u wel, voorzitter. Voor mij is het de eerste keer dat ik mag 

deelnemen aan zo’n sessie om een nieuwe burgemeester te zoeken. Wat mij opviel, was eigenlijk de 
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eerste vraag in de Vertrouwenscommissie bij het maken van de profielschets. Wat is nu 

Alblasserdam? Wat maakt nu Alblasserdam? Dat vond ik heel moeilijk. Er stond een omschrijving 

waarmee ik op dat moment niet gelukkig was. Wat ik altijd zeg ergens buiten – als mensen zeggen: 

wat is dat nu voor een dorp? – dan zeg ik altijd dat het een christelijk dorp is met een sterk 

arbeidsethos of het is een arbeidersdorp met een sterk christelijke ethos. Misschien is dat wat ik 

altijd het mooie, het bijzondere van Alblasserdam vind. Die groepen die met elkaar leven en die het 

meestal goed met elkaar kunnen vinden. Dat lukt niet altijd, meneer de commissaris, maar we doen 

daar werkelijk echt altijd ons best voor. Het geeft ook wel z’n spanning maar het heeft ook z’n 

charme en dat soort zaken. We zijn groot geworden met scheepswerven. Altijd zijn hier langs de 

Noord scheepswerven geweest. Die zijn later uitgegroeid tot gigantische bedrijven. Daar werden 

door de directeuren huizen bij gebouwd waar de mensen kwamen te wonen. Daar werden 

voetbalclubs en verenigingen geschapen om de mensen bezig te houden – een beetje zoals we dat bij 

Philips en dat soort bedrijven gewend waren. Dat zit er nog steeds in. De eerste arbeidsmigranten 

waren niet de mensen uit het buitenland, maar dat waren de Friezen, de Drenthen en de Groningers. 

Directe mensen, rauwe mensen. Die kwamen hier in een andere wereld. Ook dat maakt 

Alblasserdam. Later de Spanjaarden, de Italianen en de Turken die snel inburgerden en volledig 

deelnemen aan de Alblasserdamse samenleving. Ook daar zit wel eens wat spanning, maar ook daar 

weten we meestal goed mee om te gaan. 

Als je mij nu vraagt, wat die burgemeester moet zijn, dan ga ik het even zo zeggen. Hoe moet die 

bereid zijn te acteren? In mijn optie moet die bereid zijn de regenboogvlag te hijsen op coming out-

day. Maar ook de diversiteit aan kerken en moskeeën en hoe we verder in het leven staan, 

ondersteunen. Die moet de mensen en de processen in de wijken herkennen. Kortom: er zijn voor 

alle Alblasserdammers. Daar wilde ik  het even bij laten. 

De voorzitter: Dank u wel, meneer Van Krimpen. U heeft denk ik ook een accent gezet dat aan bod 

zou komen bij collega Verweij, als ik het zo mag inschatten. Dan kijk ik even naar de volgende in de rij 

en dat is de heer Sterrenburg van de ChristenUnie. 

De heer Sterrenburg (CU): Dank u wel, voorzitter. Ik kan alleen maar beamen wat de vorige sprekers 

ook hebben gezegd over hoe mooi het is in Alblasserdam. Ik ben zelf ook geboren in Alblasserdam 

maar ik heb laatst gehoord dat ik het enige raadslid ben dat in Alblasserdam is geboren. Daar ben ik 

wel heel trots op, eigenlijk. Als ik het filmpje dan zo zie, dan word ik gewoon helemaal blij. Ik denk als 

je als kandidaat-burgemeester het filmpje ziet, dat je eigenlijk gelijk wil reageren en gelijk hier 

naartoe wil komen. Alblasserdam is ook een dorp in ontwikkeling. We zagen net in het filmpje ook 

het Brughuis waar je met problemen kunt aankloppen. We zagen de Pion. Ik weet niet of u dat is 

opgevallen, maar dat is de voormalige Rooms-Katholieke kerk en later de Christelijk-Gereformeerde 

kerk. Dat is nu eigenlijk een buurthuis geworden, de Pion. Ik las zelfs vanavond dat daar binnenkort 

warme maaltijden worden geserveerd voor mensen die het wat moeilijker hebben. Dus ja, 

Alblasserdam is echt in ontwikkeling. Dat is nog lang niet uitontwikkeld. Er gebeuren gewoon hele 

goede dingen. We hebben een mooie gemeenschap met elkaar. Er is een grote kerkelijke 

gemeenschap, maar ook andere. We moeten allemaal met elkaar samenwerken. Er is een grote 

diversiteit. Meneer Van Krimpen zei het al. Dat is gewoon fijn. Een nieuwe burgemeester moet dan 

denk ik ook onder het volk zijn, maar als het nodig is, zich ook een leider tonen, onderdeel van de 

gemeenschap. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is dat hij gezien wordt. Ja, ik kan eigenlijk niet 

wachten tot we de kandidaten hebben en dat we ze kunnen spreken.  

De voorzitter: Dank u wel. Ik kijk even naar de vertegenwoordiger van D66 in de commissie, de heer 

Schook. 
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De heer Schook (D66): Dank u, voorzitter. Naast dat Alblasserdam ook klein genoeg is om het met z’n 

allen samen op te kunnen lossen, kenmerkt Alblasserdam ook wel dat ze in de regio een heel actieve 

rol speelt. Dat geldt voor zowel de huidige burgemeester bij in dit geval de Economic Development 

Board, maar ook de rest van het college met andere portefeuilles. Van oudsher hebben we in de 

Drechtsteden veel actieve bestuurders gehad. Ik denk dat het ook wel belangrijk is voor het dorp 

Alblasserdam daar een actieve rol in te spelen om de belangen van Alblasserdam goed naar voren te 

kunnen brengen. Zeker als relatief kleine gemeente is het denk ik ook van belang om een bestuurder 

te hebben die in de regio krachtig en tactisch goed weet op te treden. En voor de rest ben ik het eens 

met de vorige sprekers. Lokaal kunnen we heel veel doen en doen we ook heel veel. Laten we dat 

inderdaad houden. Het verbinden is zeker momenteel in de huidige maatschappij heel belangrijk. Ik 

hoop als raad samen met de nieuwe burgemeester goed te kunnen optrekken. 

De voorzitter: Ik kijk even naar de VVD-fractie om te kijken of van daaruit nog accenten kunnen 

worden gezet, weliswaar van buiten het profiel, maar misschien is het toch goed iedere fractie aan 

bod te laten komen. De heer Dekker. 

De heer Dekker (VVD): Voorzitter, dank u wel. Ik heb het hier helemaal niet over gehad met Herman, 

want anders zou die hebben gelekt uit de Vertrouwenscommissie en dat is natuurlijk niet de 

bedoeling. Als ik het allemaal zo gehoord heb, dan denk ik en volgens mij is dat ook zo gezegd: het is 

een dorp dat van oudsher christelijk-sociaal is, maar inmiddels is het gelukkig veel diverser 

geworden. Dat is wel belangrijk om als nieuwe burgemeester straks te begrijpen. De opgave is 

gewoon groot. Laten we eerlijk zijn: op allerlei terreinen. Er liggen flinke uitdagingen waar de nieuwe 

burgemeester, hetzij een vrouw, hetzij een man, het maakt mij niet uit als het maar gewoon een 

goede burgemeester is, haar of zijn tanden in kan zetten.  

Een van de belangrijkste elementen is misschien toch wel het terugwinnen van vertrouwen bij de 

inwoners. Dat wil nog niet zeggen dat wij dat zelf misschien zijn kwijtgeraakt, maar door allerlei 

omstandigheden al of niet op landelijk niveau is het vertrouwen in ieder geval vrij laag. Dat is wel iets 

om met elkaar en met de nieuwe burgemeester veel aandacht aan te besteden.  

De voorzitter: Dank u wel. Ik kijk ook nog even naar de fractie van het CDA zelf, want u sprak net als 

voorzitter van de Vertrouwenscommissie, meneer Strop. 

De heer Strop (CDA): Voorzitter, dank. Ik wilde eigenlijk toch ook het punt van de regio even naar 

boven halen. We hebben in deze profielschets daar extra aandacht aan besteed door input te vragen 

aan de burgemeester van Dordrecht. Dan doen we wel vaker. Ook bij de klankbordgesprekken die we 

steeds hebben met de burgemeester, vragen we ook altijd wel input van buitenaf. Vaak is de 

burgemeester van Dordrecht daar er wel een van. Ik vond het stukje dat hij daarover schreef, wel 

goed. Ik dacht, één zin zou ik daar wel uit willen halen. “De nieuwe burgemeester moet ook iemand 

zijn die ruimte pakt, vrij en zelfstandig is om naar zijn inzicht te opereren.” Ik denk dat dat echt wel 

een belangrijke is. Dat is een punt dat we de vorige keer ook in de profielschets naar voren hebben 

laten komen. We zijn een relatief kleine gemeente; we zijn daar zelfbewust over. Tegelijkertijd 

zoeken we ook wel iemand met ambities en dan moet je ook kijken of je iemand de ruimte kunt 

geven. Nou, ik hoop, maar dat zal onze huidige burgemeester vast herkennen en anders ontkent hij 

het wel, dat we dat de afgelopen acht jaar hebben kunnen doen. Dat is denk ik ook wel iets wat we 

de nieuwe burgemeester willen meegeven. Alblasserdam is groter dan alleen maar het dorpje dat we 
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hier zijn. We zijn ook echt zelfbewust onderdeel van een regio. Dus ik denk dat daar ook heel veel 

mogelijkheden en kansen liggen. 

De voorzitter: Dank u wel. Daarmee zijn de fracties vanuit de raad aan bod gekomen. Dan kijk ik toch 

opnieuw naar de commissaris die misschien nog wat accenten kan teruggeven bij alles wat hier over 

het voetlicht is gebracht. Het woord is aan de commissaris. 

Commissaris Smit: Dank. Ik aarzel wat om er nog heel erg in gaan zitten peuteren. Het is wel grappig 

en wat dat betreft ook wel typisch Alblasserdams. Normaal houdt iemand een hele korte inleiding op 

die profielschets waarbij ik dan soms denk: is daar niet meer over te vertellen? Dan zit iedereen 

verwachtingsvol naar mij te kijken zo van wat gaat die allemaal vragen. Hier is het omgekeerd. Jullie 

blazen alvast de wind uit mijn zeilen, maar ik heb er met plezier naar zitten luisteren. 

Jaap, is het al acht jaar geleden? 

De voorzitter: Laten we niet overdrijven. We zijn zeven jaar en drie maanden op streek. We hebben 

elkaar vorig jaar getroffen voor de zomervakantie met de beëdiging na herbenoeming. Straks in 

januari zal het inderdaad zeven jaar en zeven maanden zijn. 

De heer Smit: Ik weet nog dat het een bloedhete avond was, waarop jij geïnstalleerd werd. 

De voorzitter: Een van de warmste uit de geschiedenis inderdaad. 38 graden. 

De heer Smit: Ja. Het is trouwens mooi geworden hier. Dat is al een tijdje zo, maar zo vaak kom ik 

niet in de raad. Dit geeft me hetzelfde gevoel als het ambtsbezoek dat ik een aantal jaren geleden, 

twee of drie jaar geleden, in ieder geval in de afgelopen jaren heb afgelegd. Ik ben blij te constateren 

dat er nog veel, eigenlijk alles nog, zo is. Er zitten hier zes partijen aan tafel. Prijs je gelukkig. Dus de 

versplintering die je op heel veel plekken ziet, die zie je hier gewoon niet. Ik zou zeggen: er is veel om 

zuinig op te zijn.  

De eerste wens die ik zou willen uitspreken is, en de tijden worden er niet makkelijker op, wees daar 

alsjeblieft zuinig op. Dat maakt het denk ik ook plezieriger om met elkaar te besturen en politiek te 

bedrijven. Ik kan me niet voorstellen dat mensen, inwoners van Alblasserdam dat ook niet op prijs 

stellen. Er is veel om zuinig op te zijn. Ook als ik hier hoor wat er wordt gevraagd, een mooie 

profielschets met waar moet de burgemeester een ster in zijn en waarin moet zijn of haar passie 

liggen, dat is prachtig. Het is goed mensen mee te nemen in die gedachtevorming. Eigenlijk zoeken 

jullie gewoon een hele prettige, betrouwbare, integere, niet te bleue, verstandige burgemeester. Die 

had je al, maar die gaat weg om te respecteren redenen. Laat ik dat ook eens hardop zeggen. Dus we 

gaan gewoon weer op zoek naar een waardige opvolg(st)er. Dat zal wel lukken.  

Als ik dit filmpje bekijk en het verhaal zo hoor, dan is misschien 32 wel wat aan de lage kant. [gelach] 

Het is een inspirerend filmpje met mooie dingen. Er zijn natuurlijk ook wel uitdagingen. Daar ga ik nu 

natuurlijk een beetje in zitten peuteren. Wat is de uitdaging die de burgemeester hier gaat krijgen? 

Op welke terreinen ligt die? Dan kun je intern kijken. Je zegt iets over het ambtelijk apparaat. Dat is 

nog in ontwikkeling. Daar hebben jullie stappen in gezet. Maar goed, in wat voor ambtelijk apparaat 

komt die burgemeester terecht? Gebruik er maar gewoon de woorden voor die je ervoor wilt 

gebruiken. En wat voor een coalitie … Wat ik trouwens mooi van die coalitie vind, dat is dat er hier 

gevoel is voor balans. Als je die kwijtraakt en als het doorslaat – de PvdA omschreef dat goed: is dit 

een arbeidersdorp met een christelijke ethos of is dit een christelijk dorp met een groot arbeidsethos 

– die balans tussen zeg maar het christelijke deel, dat is ook bijzonder in deze gemeente. Je zou daar 

bij wijze van spreken haast een meerderheid kunnen krijgen, maar je zoekt een balans. We moeten 

met elkaar ervoor zorgen dat iedereen zich hier thuis voelt. Dat vraagt iets van alle kanten. Ik zie hier 
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dat daar op een verstandige manier mee wordt omgegaan. Ik kan er alleen maar een compliment 

over geven. Ik kom dat niet overal tegen. Het is voor mij ook een verademing om dat te zien. Wees er 

maar zuinig op en wees er maar trots op.  

Maar goed, na dat compliment kom ik op wat zijn de uitdagingen waarmee die burgemeester te 

maken krijgt. De ruimte die hem of haar moet worden gegeven. Dat is een terecht punt. Ik heb 

natuurlijk  uw huidige burgemeester regelmatig meegemaakt ook in het grotere verband. Het is denk 

ik wel verstandig dat het een burgemeester is die je nu ook hebt, maar die zijn of haar deun weet 

mee te blazen in het grotere geheel. Dan bedoel ik niet te bleu. Dus je mag dan zeg maar misschien 

het kleinste of het bijna kleinste dorp vertegenwoordigen in Drechtstedenverband, maar dat 

betekent niet dat je overal op de achterbank hoeft te zitten. Dat is een beetje het spannende hier.  

Wie gaat er uiteindelijk op reflecteren? Het is een van de kleinere gemeenten. Ik zeg het maar een 

beetje oneerbiedig. Ik denk dat er weinig burgemeesters uit grote gemeenten gaan zeggen: weet je 

wat, ik ga eens een flinke stap zetten. Je zult te maken krijgen met mensen die misschien al heel lang 

verlangen om burgemeester te worden en die een kans moeten krijgen. Maar tegelijkertijd moeten 

ze hier wel de ruimte krijgen om dat hier voluit te worden of vanaf dag één te zijn. Snap je wat ik 

bedoel? Misschien kan iemand daar iets over zeggen. Over zij-instromer of niet. Over diversiteit. Ik 

hoor de meneer van de PvdA ook zeggen: het moet iemand zijn die én de regenboogvlag wil hijsen 

op coming out-day en tegelijkertijd respect heeft voor de denominaties die er in dit dorp zijn. Dat kan 

ook spannend zijn. Zeg daar eens iets over. Misschien kan iemand van de SGP er iets over zeggen. 

Laat ik het daar eens even bij houden. 

De voorzitter: Goed. Een aantal invalshoeken waarvan ik me kan voorstellen dat toch vanuit de zes 

woordvoerders iemand het woord wil voeren. We beginnen bij de heer Brand van de SGP. 

De heer Brand (SGP): Dank u wel, voorzitter. Ik kom op dat laatste, als het gaat om de balans en de 

oproep laten we daar zuinig op zijn. Ik denk dat we dat met elkaar ook wel zien en ook wel naar 

elkaar uitspreken. Vandaar dat er ook nog steeds ondanks de toch wel wat roerige omstandigheden 

van de achterliggende anderhalf jaar toch ook wel de rust is herpakt na een coalitiebreuk waar de 

SGP elf jaar deelgenoot was. Maar ik constateer ook dat we met elkaar verder moeten en dat er ook 

heel veel overeenkomsten zijn in dit dorp waar we elkaar wel in kunnen vinden. Dan kunnen we het 

op de spits drijven als het gaat om de verschillen die er zijn, maar ik denk dat die verschillen er zullen 

blijven. De vervolgvraag is hoe we daar als raad mee omgaan. Welke rol vervult de nieuwe 

burgemeester daarin? In die zin is het ook belangrijk dat een burgemeester goed luistert. Luistert 

naar wat er leeft in een samenleving of bij bepaalde groepen. Desnoods ook in gesprek gaat, als het 

gaat om diversiteit. Die ligt in dit dorp ook echt wel anders en dat ligt best wel uiteen. Het is ook 

goed om daar het oor te luister te leggen, hoe dat wordt ervaren en welke zorg daar soms 

onderliggend zit. Niet alle dingen worden geuit, maar er zijn wel zorgen. Het is ook goed om daarnaar 

te luisteren. De vervolgvraag is dan wat je er dan mee doet als burgemeester. Ga je dan gelijk in de 

actie of zorg je ervoor dat de verschillende groepen die er zijn in de Alblasserdamse raad en 

samenleving bij elkaar blijven?  

In die zin zit daar ook een andere zorg in die we als raad ook wel hebben geuit. Als we kijken naar de 

laatste verkiezingen, dan hebben er niet echt grote verschuivingen plaatsgevonden. We zien wel dat 

een groot deel van de Alblasserdamse samenleving zijn stem niet heeft uitgebracht. Hoe weten we 

die te bereiken? Daar ligt een rol voor ons als raad. Die hebben we elkaar ook opgelegd. Maar we 

hebben daarbij ook de hulp nodig van een nieuwe burgervader die ons daarin begeleidt en 

ondersteunt en met ideeën komt, desnoods met een deel daarvan in gesprek gaat. We zien ook wel 

op social media – en dat is vandaag niet nieuw – dat er een deel van de Alblasserdamse samenleving 
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is dat zich vooral op dat soort platforms uit maar waarmee we niet in gesprek zijn. Willen we met die 

Alblasserdammers in gesprek, willen we ze ook een stem geven hier in het dorp, daar ligt ook wel 

een opgave. Dus er zit ook wel een zoektocht in het behoud van die balans.  

De voorzitter: Dank. De heer Van Krimpen? U kunt toch wel even reflecteren op de dingen die de 

commissaris naar voren heeft gebracht? 

De heer Van Krimpen (PvdA): Ja, dat zijn vooral die uitdagingen waar de commissaris over sprak. Een 

van de grote uitdagingen is denk ik toch wel het hele veiligheidsvraagstuk, ondermijning, het 

waterbedeffect dat wij vanuit de grote steden hebben. Als ik Alblasserdam beschrijf, dan zeg ik altijd: 

we liggen net uit de storm van Rotterdam en we zijn daardoor toch wel landelijk. Maar die storm van 

Rotterdam komt toch wel eens onze richting op. Dat merk je. We hebben dat in deze woonplaats 

gemerkt door een afschuwelijk incident rond de “vergisontvoering” met allerlei zware zaken van dien 

die ook de burgemeester niet in de kouwe kleren is gaan zitten. Maar ook door de afschuwelijke 

moord bij de zorgboerderij – een zelfde dag dat twee jonge vrouwen werden doodgereden. Ik krijg 

daar nu nog een brok van in mijn keel, moet ik je eerlijk zeggen. Dat zal haar, ik zeg maar weer haar 

want ik hoor hier ook af en toe een vrouwelijke of een mannelijke stem, dat zal haar als uitdaging 

moeten gelden. Dat is een verrekte moeilijke uitdaging waar we in heel Nederland mee zitten. De 

raad zal haar daarmee helpen. Ja, daar moet hij een goeie job leveren. Daar wilde ik het even bij 

laten. 

De voorzitter: Dank u wel. Ik kijk even bij de heer Sterrenburg. 

De heer Sterrenburg (CU): Ik denk dat de heer Van Krimpen dat goed heeft gezegd. Hij heeft wat 

dingen genoemd die ik hier ook had opgeschreven. Criminaliteit en ondermijning, ik denk dat het 

heel belangrijk is. Ook het afgelopen jaar hebben we een incident gehad bij een tanktransportbedrijf, 

een stankincident. Daar heeft onze huidige burgemeester toch wel goed op gereageerd. Dat mag ik 

toch wel zeggen. Als er iets gebeurt in het dorp, dan moet hij of zijn, die nieuwe burgemeester, daar 

goed mee omgaan. Dat is heel belangrijk. Dan hebben de inwoners het vertrouwen dat de 

burgervader of burgermoeder – ik weet niet hoe dat heet – voor hen is en dat het ambtelijk apparaat 

dat daarvoor nodig is, wordt aangestuurd op de juiste manier. Ik denk dat dat belangrijk is.  

Ook het feit dat iedereen er mag zijn in Amsterdam en zich veilig mag voelen. De heer Van Krimpen 

haalde net de regenboogvlag aan. We hebben ook een LHBTI-beleid in Alblasserdam dat wel past bij 

Alblasserdam. Daar zijn we nog mee bezig. Je kunt het natuurlijk op verschillende manieren 

vormgeven, maar je moet ook rekening houden met Alblasserdam, met de inwoners. Ik denk dat we 

op een hele goede manier met elkaar in gesprek zijn geweest. Dat is ook belangrijk. Je kunt natuurlijk  

scherp iets neerzetten wat geneigd is te mislukken. Als je gewoon probeert iets neer te zetten dat tot 

doel heeft dat iedereen zich veilig en geaccepteerd voelt in het dorp, dan is dat denk ik heel 

waardevol. Daar zijn we dus ook mee bezig. Ik denk dat daar de burgemeester in die zin ook een taak 

heeft om dat te begeleiden.  

Even kijken. De rest. De uitdagingen. Criminaliteit en ondermijning zijn al genoemd. Het filmpje is 

natuurlijk  heel erg mooi, maar er zitten natuurlijk  ook wel dingetjes niet in. De jeugd kan soms ook 

wel wat opstandig zijn. Rotterdam, ik weet niet of het daardoor komt, maar het is in ieder geval zo 

dat dat ook aandacht nodig heeft. Voor de rest zoals de heer Strop al heeft gezegd: de uitdaging van 

de regio. Die moeten we zeker niet onderschatten. Ook al zijn we klein, we moeten ons niet laten 

wegzetten. We kunnen zeker wat betekenen voor de regio. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is. 

Daar kan gericht energie in gestopt worden. Daar wilde ik het even bij laten. 

De voorzitter: Dank u wel. Dan kijk ik even naar de heer Schook van D66. 
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De heer Schook (D66): Dank u, voorzitter. Ik denk dat ik me in ieder geval kan aansluiten bij de vorige 

drie sprekers wat die onderwerpen betreft. Balans is denk ik bijna het sleutelwoord in dezen. Ik zit 

nog heel even te kijken waar ik nog iets op kan aanvullen. De commissaris heeft nog een vraag 

gesteld over zij-instromers. Ik denk dat die vraag in Alblasserdam bijna retorisch is gezien de vorige 

twee burgemeesters. Volgens mij waren beiden zij-instromer waarbij er eentje jarenlang heeft 

kunnen afkijken bij een collega zoals hij zelf verwoordde bij de beëdiging. Dus dat is denk ik in 

Alblasserdam geen probleem. Het kan misschien ook wel zorgen voor nieuwere, andere inzichten die 

niet altijd verkeerd zijn. Ik zit nog heel even te kijken. Nee, ik wilde het hier even bij laten. 

De voorzitter: Ik kijk ook even naar de fractie van de VVD. Meneer Dekker wil misschien nog even 

reflecteren op de punten die gevraagd zijn? 

De heer Dekker (VVD): Ik zal het ook kort houden. Ik zat te denken aan alles wat gezegd wordt. Dat is 

volgens mij helder. Ik denk dat … Ik noem het maar even “het” want iedere keer wordt hij of zij 

gezegd, dan houd ik het even op “het”. Dat is genderneutraal; je weet nooit. Iedere keer wordt 

gezegd dat het wel iemand moet zijn die boven de partijen kan hangen. En boven de partijen, dan 

noem ik ook de diversiteit van deze gemeente. Die is namelijk best behoorlijk divers, niet alleen in 

geloof of dat soort zaken, maar ook gewoon in soorten mensen en zo. Dat is wel een hele belangrijke 

eigenschap. Dat gecombineerd met openbare orde en veiligheid, waar je ook in de regio volgens mij 

in andere verbanden je zegje moet kunnen doen, dan denk ik wel dat de vaardigheid om een goed 

netwerk op te bouwen, te kunnen netwerken, dat dat een van de grotere eigenschappen moet zijn. 

Voor de rest kan het het allemaal wel aanleren, volgens mij. Dat gaat in de tijd vanzelf wel gebeuren, 

neem ik aan. Maar dat zijn wel de dingen die het zou moeten kunnen. 

De voorzitter: Dank. Dan de heer Strop. 

De heer Strop (CDA): Er zijn nog twee puntjes die ik er nog even uit zou willen halen in aanvulling op 

de heer Schook rondom de zij-instromers. Dat is ook de discussie die we in 2014 met elkaar hebben 

gehad. Toen kwam ook de vraag terug: hoe ga je nu eigenlijk een nieuwe burgemeester uitdaging 

bieden in dit dorp? Dat hebben we deze periode ook heel erg gezien. Die eerste periode is het vooral 

zoeken en zorgen dat je de verbinding legt. Dan heb je het denk ik druk zat als nieuwe burgemeester, 

zeker als zij-instromer, maar ook om dat ambt en dat vak beter te leren kennen. Maar daarna, en 

daarover zijn we telkens best goed in gesprek geweest met onze huidige burgemeester, over de 

vraag waar zijn eigen ambitie ligt, zijn/haar/het eigen ambitie. Ik denk dat dat wel belangrijk is. In 

deze periode is dat bijvoorbeeld gevonden in een Economic Board maar dat moet ook iets zijn dat 

past bij degene die op dat moment tegenover je zit. Ik denk dat we die ruimte ook wel moeten 

bieden. Dus op het moment dat je je plek gevonden hebt, waar ligt nu die interesse of waar zou je je 

verder in willen verdiepen? Dat was er eentje die ik had. 

Ten slotte dacht ik, welke uitdagingen liggen nu bij de organisatie? Het is wel goed daar ook iets over 

te zeggen. We zijn in Alblasserdam een relatief kleine organisatie met een beperkt aantal fte’s. Dan 

zie je, en zeker in de arbeidsmarkt waarin we nu zitten, dat het gewoon ontzettend moeilijk is om 

goed personeel te krijgen en het dan vervolgens ook nog eens vast te houden. Ik denk dat dat echt in 

onze organisatie zeker ook speelt. Dat vraagt ook dat we heel scherp zijn op welke prioriteiten we 

stellen en waar we de capaciteit aan besteden en waaraan niet. Ik denk dat dat echt nog wel een 

uitdaging vergt - en dan zou ik bijna met een schuin ook naar onze adviseur in het college willen 

kijken. Dat is met name een uitdaging vanuit het college om die prioriteiten inzichtelijk te maken, 

maar ook te zorgen en te staan voor die ambtelijke organisatie die ook die taken en die opdrachten 

en al die wensen die wij hier met z’n allen hebben, nog wel op een beetje normale manier kan 
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uitvoeren. Daar zit echt nog wel een zorg voor de komende jaren. Dat zal er zeker niet makkelijker op 

worden. 

De voorzitter: Dank. Daarmee heeft u ook even de voorzitter van de Vertrouwenscommissie 

geadresseerd. Het lijkt me goed om ook vanuit dat perspectief vanuit het college, niet via mij, maar 

dan toch via de wethouder Financiën daar even wat kleur op te krijgen. De heer Pardo. 

Wethouder Pardo: Dank u wel, voorzitter. Inderdaad, dat is een advies. Ik wil het niet alleen bij de 

organisatie laten, maar ook richting de huidige burgemeester. Die is natuurlijk zo goed geweest om 

die negen maanden te blijven sinds het moment dat hij heeft aangegeven te gaan vertrekken. Dat 

was ook omdat er een heel nieuw college aantrad. Ik ben samen met mijn drie collega’s vanaf 2 juni 

begonnen en we zijn ook heel blij dat we deze periode nog gebruiken om met hem samen te werken 

en echt ingewerkt te worden. Dat is ook duidelijk een signaal richting een nieuwe burgemeester. Nou 

ja, u geeft zelf aan: een zij-instromer – ja. Maar wel iemand die de bestuurlijke affiniteit wel degelijk 

heeft en ons als team met z’n pet als burgemeester binnen B en W ook echt kan oppakken. Ik denk 

dat ik voor het hele college spreek, dat het daar behoeft aan heeft. Nou ja, goed, wat de heer Strop 

aangeeft richting de organisatie, een smalle organisatie, maar er zit nu wel de goede energie in. Die 

energie is ook iets wat je van een burgemeester vraagt om in bij te dragen. Die energie in de 

organisatie. Dat betekent namelijk dat je mensen kunt behouden en dat is ook een belangrijk aspect 

voor de nieuwe burgemeester. 

De voorzitter: Dank u wel, de heer Pardo ook. Ik denk dat er in ieder geval in de taal al heel veel 

opbrengst is. We zullen eens horen hoe de commissaris daaraan nog een vervolg wil geven. 

Commissaris Smit: Dank. Ik denk dat het een goed beeld geeft. De mensen die vanavond kijken of 

het verslag opvragen van deze vergadering – vergeet niet dat dit niet alleen maar een soort officieel 

moment is, maar dit is ook het moment waarop ik u vraag het van het papier af te halen, wat u zoekt 

en wat u vraagt. Ik denk dat het vanavond heel illustratief is voor mensen die belangstellend zijn voor 

de vacature Alblasserdam. Die zullen hier ook naar kijken. Dat is ook de bedoeling ervan.  

Ik heb nog een vraag en daarna wil ik iets zeggen over de procedure. De vraag die ik heb is deze: wat 

is het laatste verhitte debat en waar ging dat over? 

De voorzitter: Spontane ingeving. Wie?  

De heer Strop (CDA): Onwillekeurig kijk ik dan gelijk naar de heer Van Krimpen voor verhitte 

debatten, maar dat is … 

De voorzitter: Hij zal er zeker een bijdrage aan willen leveren. 

De heer Strop (CDA): Dat zeker. Zo gaandeweg komen ze wel naar boven. Er is er eentje die ik wel 

graag zou willen noemen. Ik weet niet of het altijd ideologisch verhitte debatten zijn die ik nu zal 

noemen. Wel eentje, denk ik. Maar we hebben hier bijvoorbeeld best wel een discussie gehad over 

ons zwembad. Dat is sinds 2014 open. Inmiddels is het dicht. Dat is best wel een ramp voor een dorp 

zoals wij zijn. Een waterrijke omgeving, dan gaat het echt wel ergens over in deze raad. Dan moeten 

we daar echt wel even met elkaar goed over spreken hoeveel geld we daar dan aan willen besteden 

en wat het ons waard is om dat soort voorzieningen – juist in een dorp als Alblasserdam – in stand te 

houden. Ik denk dat dat er wel eentje in.  

Een andere noemde de heer Dekker. Eigenlijk alle discussies rondom RO op onze dijk. Wij hebben 

een prachtig dijklint, beschermd dorpsgezicht. Maar ja, want doe je dan met die tweede lijn, dus net 

achter de dijk? Wat doe je daar? Ga je daar bouwen? Lever je daar groen in voor stenen? Is het groen 
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voor stenen? Dat zijn echt wel discussies waarover in deze raad verschillen van inzicht zitten op hoe 

belangrijk we beschermd dorpsgezicht vinden, hoe belangrijk we verkeer op die dijk vinden en hoe 

belangrijk we de natuurwaarde van het achterland vinden. Dat zijn wel discussies waar het hier om 

gaat. Dat wordt als belangrijk gezien in het dorp.  

Toch ook wel om maar even de meer ideologische discussie naar voren te halen, inderdaad vanuit de 

vorige periode al. Meneer Van Krimpen noemde het hijsen van de regenboogvlag. Dat is wel een 

onderwerp waarop we ideologisch echt wel van elkaar kunnen verschillen en de manier waarop je 

daarop reageert. Ik denk dat dat uiteindelijk een waardevol, maar wel zeer intensief gesprek met 

elkaar in deze raad is geweest.  

De voorzitter: Anderen nog in aanvulling daarop? 

De heer Brand (SGP): Nee. Ik denk dat dat zeker een onderwerp is waarbij de lucht toch wel even uit 

deze raadszaal werd weggezogen. Dan gaat het echt wel om dat soort onderwerpen. Ik denk ook wel 

het moment van de discussie rondom het SWEK , de shuttlebus die uiteindelijk een sluitstuk was voor 

de SGP om uit de coalitie te stappen. Dat zijn wel de discussies, de avonden, waar de spanningen 

echt wel voelbaar zijn. Die andere onderwerpen schaar ik daar wat minder onder. 

De voorzitter: Ik kijk nog even of anderen de behoefte hebben om dat aan te vullen. De heer Barzas 

van de VVD-fractie. 

De heer Barzas (VVD): Voorzitter, dan ga ik even terug in de tijd: Nedstaal. Als je praat over verhitte 

discussies, dan was het echt een spannend moment op een gegeven moment dat bij wijze van 

spreken de helft van Alblasserdam zich hier in deze raadszaal manifest en ongecontroleerd liet 

horen. Als je praat over verhitte debatten en discussies in het dorp en met de gemeenschap, dan was 

dat er één van.  

De voorzitter: Weliswaar wat langer geleden, ook nog voor mijn tijd, maar wel onder de collega die 

me deze das geschonken heeft, de heer Blase. Dat was een gedenkwaardig moment waar ook later, 

ook in de afgelopen periode, wel naar is verwezen. Op het moment dat het spannend werd, zo van 

oh, als dit maar niet een oploop wordt à la de Nedstaaldiscussie. Dus soms zijn dingen wel voelbaar 

in de gemeenschap die zich maatschappelijk zo kunnen etaleren. Ik denk dat u daarop wijst. 

De heer Barzas (VVD): Ja. Vooralsnog was dat in mijn ogen het eerste moment waarop het zo 

spannend werd. Dus in dat opzicht is het bij mij echt blijven hangen. 

De voorzitter: Dank u wel voor uw bijdrage. Ik kijk nog even of anderen nog wat willen bijdragen. De 

heer Van Krimpen. 

De heer Van Krimpen (PvdA): Ja, we hebben het even over het verleden gehad, maar ik denk dat de 

toekomst ons een aantal stevige debatten zal gaan brengen. Dan denk ik aan de armoede  die aan 

het toenemen is. De energiearmoede die moeilijk te overzien is. De Wmo die onder druk staat 

vanwege het gebruik, de vergrijzing. Er zullen terecht keuzes moeten worden gemaakt. Ja, daar 

maken we ons grote zorgen om. Ik hoor daar ook andere partijen over, ook onze wethouder Sociaal 

zet zich daar volledig voor in. Daar komen grote discussies omdat we dadelijk keuzes moeten maken.  

Ja, er is een dorp geschetst waarin we elkaar bijstaan. Dat is ook zo. We hebben hier in Alblasserdam 

prachtige initiatieven. Daar zullen we op in moeten zetten. Maar we kunnen niet zonder de juiste 

faciliteiten die we uit Den Haag krijgen. Ook die druk zullen we als klein dorp moeten doorstaan om 

daar druk naar Den Haag te geven om daar de juiste budgetten en de juiste tools voor aan te reiken. 

Daarover zullen verhitte debatten gaan ontstaan. 
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De voorzitter: Dank u wel voor uw bijdrage. De heer Schook nog. 

De heer Schook (D66): Dank u, voorzitter. De vorige raad: het zwembad. Ik ben blij dat dat in ieder 

geval open blijft. Maar om nog even terug te komen op de verhitte debatten, ik weet niet of het echt 

typerend is voor de Alblasserdamse raad of dat het in andere gemeenteraden ook zo is, maar de 

debatten kunnen soms wel verhit zijn. Maar we zijn ook wel redelijk snel in staat daar vervolgens een 

punt achter te zetten en op een respectvolle manier het debat te voeren en daarna ook gewoon 

weer door te gaan. Ik wilde die toevoeging in ieder geval even hebben gemaakt.  

De voorzitter: Ik denk dat u daar mooi het cirkeltje rond maakt, ook op de constatering die de 

commissaris zelf eerder al deed van Alblasserdam, kan dat nog? Dat waren de woorden die hij sprak 

bij het ambtsbezoek en die eigenlijk ook reflecteerden in de woorden eerder vanavond gesproken.  

Commissaris, heeft u hiermee opgehaald wat u had gehoopt op te halen? 

Commissaris Smit: Ja, hier kunnen we mee op pad. Misschien mag ik daar nog een paar woorden aan 

wijden. Wie van u in de Vertrouwenscommissie gaat dit voor het eerst meemaken? Oké. En wie gaat 

het voor de tweede of derde keer meemaken? Oké. Waarom ik dat vraag, is omdat het een 

veelbesproken procedure is, maar die is niet voor niets zoals die is. Ik hecht eraan dat even toe te 

lichten. Er wordt heel veel gesproken over de wijze waarop wij tot onze burgemeestersbenoemingen 

komen. Dan wordt er vaak gezegd dat het volk ‘m moet kunnen kiezen en deze procedure is 

achterkamertjespolitiek. Dat laatste bestrijd ik ten enenmale. Wij gaan hier niet in achterkamertjes 

met elkaar bekonkelefoezen, maar ieder van u die wel eens heeft gesolliciteerd, zal het prettig 

hebben gevonden dat dat niet breed werd uitgemeten in de krant de volgende dag. Dat geldt voor 

bestuurders net zo. Hetzelfde geldt als uw huidige burgemeester zou solliciteren naar een andere 

gemeente en morgen staat het breed in de krant, dan gaat u denken, hij is kennelijk klaar hier. En 

dan wordt hij het net niet. En dan? Misschien is het wel de tweede keer dat hij een poging heeft 

gedaan. Ik zeg niet dat dat het geval is, maar … [gelach] Zonder gekheid, dit is gewoon een normale 

sollicitatieprocedure waar mensen in de vertrouwelijkheid hun vinger moeten durven opsteken. 

Ik heb ook wel eens meegemaakt in een baan dat ik dacht, als ik nu mijn vinger opsteek, dan ben ik 

meteen die positie kwijt. Als ik het niet word, dan denken ze, wat hebben we nu nog aan hem. Dus 

dat doe je gewoon niet. Het is dus volstrekt normaal dat je dit in de vertrouwelijkheid doet die hoort 

bij een sollicitatieprocedure. Ik hecht eraan dat ook te zeggen. Ik denk dat het mooi is dat ondanks 

alle discussies over wel of niet vertrouwen in de politiek: het vertrouwen in burgemeesters in 

Nederland is nog steeds heel groot. Dat zou ook wel eens te maken kunnen hebben met het type dat 

wij daarvoor zoeken. Mensen die boven de partijen staan, die niet van de helft +1 zijn, maar van alles 

en iedereen en daarop ook worden beoordeeld en geselecteerd. Daar kunnen ze ook een zekere rust 

brengen. Ik zeg wel eens, een burgemeester is ook een soort scheidsrechter op het voetbalveld die 

moet zorgen dat het spel tussen de partijen op een goede, op een ordentelijke manier plaatsvindt. 

Die wordt niet gekozen door de spelers; die wordt niet gekozen door het publiek; die wordt 

voorgedragen door een gezelschap op basis van zijn of haar competenties om op een goede manier 

dat spel te leiden. Die kan het ook kapot fluiten. Dan wordt het ook niets. Of die kan het te veel laten 

gaan. U snapt de metafoor. Dat gaan we nu de komende tijd doen. Dus ik neem nu die profielschets 

zo meteen in ontvangst. Dan gaat er de komende week een advertentie worden geplaatst op 

relevante sites en in bladen waar kandidaten kijken naar wat er vacant is. Dan krijgen mensen drie 

weken de tijd om een brief te schrijven en die brief schrijven ze aan Zijne Majesteit de Koning door 

tussenkomst van de commissaris. Dus die brieven komen bij mij. De Koning ziet die brieven niet.  

Ik maak een eerste selectie van mensen die mij nieuwsgierig hebben gemaakt. Dat doe ik altijd 

samen met mijn kabinetschef. Dan voeren wij samen een aantal gesprekken met mensen die we 
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uitnodigen. Ik ben altijd royaal in het uitnodigingsbeleid. Ik ben niet zo iemand die alleen maar in de 

bekende vijvers zit te vissen. Laat maar eens komen. We kijken wat het is. Dan hebben we daar 

gesprekken mee en dan stel ik een shortlist op van mensen die wat mij betreft benoembaar zijn en 

passen binnen het profiel van Alblasserdam. U mag met de hele wereld gaan praten. Ik ben een 

adviseur in dezen. Mijn taak is als een soort headhunter een eerste selectie te maken en te zeggen, 

ga eens met deze mensen praten. Dan komt die Vertrouwenscommissie bij mij en dan geef ik inzage 

in het gehele sollicitantenbestand. Dus als Vertrouwenscommissie krijgt u inzage in alle brieven van 

alle kandidaten. Dan leg ik uit wie ik heb uitgenodigd voor een gesprek, wat mijn bevindingen zijn en 

hoe ik dan uiteindelijk tot een shortlist ben gekomen van wat mij betreft benoembare en geschikte 

kandidaten. Dan hebben we het erover met die Vertrouwenscommissie. Dan leg ik dat allemaal uit 

en dan ga ik een halfuurtje of twintig minuten de zaal uit. Dan kan buiten mijn aanwezigheid de 

commissie kijken of er iemand op mijn lijstje staat waarvan men denkt, nou, bespaar ons de moeite, 

die wordt het toch niet. Of staat er iemand niet op dat lijstje en dan moet ik nog eens uitleggen 

waarom die er niet op staat. Misschien mag die er toch op. Dus dan stellen we samen die shortlist 

vast. Ik kan wel zeggen in al die negen jaren dat dat eigenlijk altijd goed gelopen is. Dan gaat u praten  

met die shortlistkandidaten. Het hangt natuurlijk af van wat er het net in zwemt, maar ik verwacht 

ook hier wel weer dat er best wat mensen het net in zullen zwemmen. Om het in de tale Kanaäns te 

zeggen: we zijn vissers van mensen wat dat betreft. Als het niet aan die kant lukt, dan doen we het 

aan die kant. Klaar. [Gelach] Precies. We leggen er twee broden bij. Er is gevoel voor humor hier. 

Maar in ieder geval – waar was ik gebleven? – is er altijd wel een royale keuze. Dat verwacht ik hier 

ook weer. Ik ben op dit moment met veel van die procedures bezig, want ik heb tien van die 

vacatures. Vanmiddag heb ik een Vertrouwenscommissie gesproken die ik de selectie heb 

meegegeven. Vanavond zit ik hier. Gisteren heb ik ook … Ik raak de tel een beetje kwijt. Er kunnen 

mensen zijn die natuurlijk op meerdere paarden wedden. Dat vind ik overigens ook niet verkeerd. Ik 

heb meer argwaan bij mensen die zeggen, sinds ik kan praten weet ik dat ik in die plaats 

burgemeester wil worden en alleen maar daar, [gelach] dan met mensen die zeggen ik wil 

burgemeester worden en het zou hier heel goed passen maar misschien daar ook. Dat vind ik 

allemaal niet zo erg; dat vind ik eigenlijk wel verstandig. Maar goed, dat vind ik ervan.  

Dan gaat de Vertrouwenscommissie die gesprekken aan met de geselecteerde kandidaten. Die komt 

een week of drie later bij mij terug en doet verslag van haar activiteiten. Ze komt mij dan vertellen 

wie er nummer 1 en wie er nummer 2 is. Het moet een tweevoudige voordracht zijn, want jullie 

moeten met twee mensen komen. Eentje met een duidelijke voorkeur en een tweede die het kan 

worden en ook moet kunnen worden mocht onverhoopt nummer 1 uitvallen in de tussentijd. Dat 

komt die Vertrouwenscommissie mij vertellen. Dan zeg ik: hartelijk gefeliciteerd. Dank u wel. 

Verstandig. Dat is het meestal. Er komt altijd iets verstandigs uit. Dan heeft u aansluitend een 

besloten raadsvergadering en daarbij doet u als Vertrouwenscommissie verslag van uw werk. Dan 

wordt daar gestemd. U zegt: dit is voor ons de keus. We hebben een x-aantal mensen gesproken en 

deze twee kandidaten dragen we voor. Dit is nummer 1 en dit is nummer 2. Die nummer 2 is een 

soort designated survivor, zeg maar. Dus die houden we achter de hand. Die wordt ook niet bekend. 

Nummer 1 wordt vervolgens in een openbare raadsvergadering bekend gemaakt, dat u als raad deze 

kandidaat voordraagt voor een kroonbenoeming. Ik vind dat een hele mooie combinatie. Maar goed, 

daar denken mensen ook anders over. Het is een mooie mix van een zorgvuldige, getrapte verkiezing. 

U heeft iets te kiezen. Vervolgens wordt die keuze bekrachtigd met een kroonbenoeming. Hoe mooi 

wil je het hebben? Dan wordt die persoon bekend gemaakt en dan zal die als het goed is 3 april 

aantreden. Dat heeft te maken met logistiek. Ik leg u net uit dat er een heleboel van die procedures 

zijn. Dat gaat volgordelijk. Daarom zullen we een korte overbrugging hebben na het vertrek van de 

huidige burgemeester. Daar gaan we het nog over hebben. Dat komt allemaal in orde.  



14 
 

Dat is wat wij nu gaan doen. Dus dank voor het vertrouwen en voor de opdracht. We gaan aan de 

slag. 

De voorzitter: … nadat u de profielschets in ontvangst heeft genomen. Ik check nog even of er bij de 

fracties nog vragen zijn naar aanleiding van de toelichting op de procedure. Er is denk ik genoeg 

gewisseld. Ik kijk naar de heer Strop. 

De heer Strop (CDA): Misschien nog even heel kort. Met uw laatste toelichting ben ik wel blij, want 

sinds de vorige keer maar ook deze keer weer, als je op die markt staat en vertelt dat we op zoek zijn 

naar een nieuwe burgemeester, dan komt inderdaad heel vaak dat beeld naar voren van 

achterkamertjes en “dat zal toch al wel geregeld zijn” en “het zijn politieke benoemingen.” Ik ben blij 

met uw uitleg, want dat is de uitleg die ik dan ook altijd probeer te geven. Zo open als mogelijk is 

deze procedure om te komen tot die benoeming. Ik vind het ook echt wel heel belangrijk om dat 

steeds uit te dragen. Ik denk ook dat dat nog steeds de beste manier is, los van alle andere discussies. 

Binnen het stelsel dat we hebben, is het denk ik wel heel transparant, zo ver als mogelijk. 

Commissaris Smit: Mag ik daar nog een ding over zeggen, burgemeester? Ik vind het goed dat u dat 

zegt. Ik moet heel eerlijk zeggen, bij de sollicitanten kijk ik eigenlijk nooit van welke partij die zijn. Het 

interesseert mij niet. Ik kijk naar de geschiktheid van de kandidaat en ik luister naar het verhaal. Dat 

verwacht ik ook van u. Op het moment dat we er een partijpolitieke toestand van gaan maken, is het 

kapot. Je kunt het aan hele mooie voorbeelden zien. Ik kan voorbeelden geven van gemeenten waar 

een burgemeester wordt voorgedragen van een partij die zeg maar een minimaal aantal zetels heeft 

in de raad. Maar dat is dan omdat men zegt: dat is de man of vrouw van wie we denken dat die het 

kan gaan doen. Het is kwetsbaar, maar dat maakt het ook heel waardevol. Ik wens u dat ook toe. Ik 

kijk er niet naar en ik vraag u dat ook niet te doen. Zoek de beste burgemeester die past bij dit mooie 

dorp, deze mooie gemeente.  

De voorzitter: Commissaris, dank. Mooi om dit het brede publiek dat meekijkt of later nog kijkt, mee 

te geven. Zijn we dan nu toegekomen aan het officiële moment? Ik doel niet op het overhandigen 

van de profielschets – want dat is daarvan het gevolg – maar het echt officiële moment is toch het 

vaststellen daarvan door de raad. Er is een commissie die dat in alle vertrouwen heeft voorbereid. 

Vanavond is de opbrengst daarvan publiek geworden, maar het is wel het bevoegde orgaan dat 

uiteindelijk de profielschets vaststelt.  

Ik kijk rond naar de leden van de raad. Heeft een van de leden nog behoefte hierover verder te 

spreken? Dat is niet het geval. Mag ik dan constateren uit de bijdragen vanuit alle fracties dat deze 

profielschets de instemming heeft vanuit alle fracties? Wenst een van de leden nog een hoofdelijke 

stemming? Dat is niet het geval. Dan constateer ik dat de profielschets met algemene stemmen is 

aangenomen.  

Daarmee is de hamer gevallen en is het moment aangebroken de overhandiging te laten 

plaatsvinden met daarbij de fotograaf die achter in de zaal aandachtig heeft zitten meeluisteren – 

welkom, Cees van de Wal. Dat bord hoort er bijna bij, zou je zeggen. U moet mij niet op de 

achtergrond hebben, maar dat bord. 

SLUITING 

De voorzitter: Voordat we tot sluiting van deze vergadering overgaan, nog even wat filmbeelden. 

[filmpje]  



15 
 

De voorzitter: Ik denk dat hiermee toch wel de definitieve bevestiging is gevonden dat het tijdperk 

van de nieuwe burgemeester is aangebroken. Eentje die moet kunnen vloggen, eentje die moet 

kunnen skaten, eentje die rivieren moet kunnen schoonmaken. Je zou bijna denken dat Alblasserdam 

een Oberbürgermeister vraagt die over alles gaat. Maar dat zou het team van wethouders tekort 

doen.  

Ik denk dat we een mooie opbrengst hebben, commissaris. U heeft de profielschets om samen met 

uw kabinetschef mee terug te nemen en publiek te maken. Dat loopt via u. Die zal ongetwijfeld ook 

vanuit Alblasserdam worden gedeeld. Ik denk dat we een hele mooie opbrengst hebben van deze 

avond, waarvan ik zelf al toetsend maar weer de bevestiging heb gehad bij de drie argumenten die ik 

had om uiteindelijk de ontslagbrief te schrijven dat het voor mij goed was om die brief te schrijven, 

dat die op de juiste manier getimed was en dat ik ook het vertrouwen had dat deze raad gewoon in 

staat zou zijn een goed profiel op te stellen voor de burgemeester die straks Alblasserdam gaat 

dienen. Daar gaat u mee aan de slag. Ik kijk dat de komende vier maanden van een afstandje nog 

eens even aan. Daarna zullen we op 3 april zien wie hier op deze zetel komt te zitten.  

Ik denk dat we daarmee toe zijn aan de sluiting van deze avond. Er is nog gelegenheid voor een kort 

samenzijn, maar we snappen het ook als u weggaat. We hebben al begrepen dat u vandaag al een 

drukke en volle dag heeft gehad. Commissaris, bedankt voor uw bezoek, meneer Andriessen, 

bedankt voor uw bezoek.  

Ik sluit deze vergadering en wens allen wel thuis. Ook de kijkers thuis een goede avond gewenst. 

 


