NOTULEN van de buitengewone vergadering van de Raad van
de gemeente Boekel gehouden op 25 november 2020 om 20.00
uur in De Horst in Venhorst.
Aanwezig:
De heer P.M.J.H. Bos (vz),
Mevrouw M.R.P. Philipse, griffier,
Mevrouw I.R. Adema, commissaris van de koning,
De heer H. Smit, kabinetschef.
De leden:
Mevrouw M.A.T. van den Broek (CDA),
De heer R.M. Gruijters (CDA),
Mevrouw G.W.M. van Mensvoort-Penninx (CDA),
De heer M.J.C.G. Cornelissen (CDA),
De heer T.T.P.J. Rooijackers (CDA),
De heer P.J.W. van Lankveld (CDA),
De heer H.H.A. de Bruin (CDA),
Mevrouw A.J.P.M. van Eert-van de Ven (GVB),
Mevrouw S.A.H.M. de Bruin (GVB),
De heer L.A. van den Hoogen (GVB),
De heer A.D.M.M. de Wit (GVB),
De heer J.M.M. van Lanen (DOP),
Mevrouw G.L.C.W. Jansen (DOP),
De heer M.G.W. Kanters (DOP),
De heer F.H.A. Koolen (VVD).
Voorts aanwezig:
De heer M.J.A. Tielemans, wethouder,
De heer H.A.J. Willems, wethouder,
De heer M.R.G. Buijsse, wethouder,
Mevrouw C.A.J.M. Savelkoul-van Rooij, notuliste.

1.

Heropening
P. Bos: Ik stel voor verder te gaan met onze raadsvergadering. In ons midden is de
commissaris van de Koning, mevrouw Ina Adema. En in ons midden ook de kabinetschef,
Henk Smit. Ik heb mevrouw Ina Adema mogen uitzwaaien als buurvrouw toen zij uit het
Veghelse naar Lelystad vertrok en ik heb haar nu weer welkom mogen heten als commissaris
van de Koning. Het kan verkeren in het leven maar op zichzelf is dat natuurlijk altijd wel heel
erg aangenaam. Zij is burgemeester mogen worden in 2009; ik was net een paar maandjes
eerder in het Boekelse aan de slag gegaan. Dus we hebben als goede buren eigenlijk al,
zeker in kringverband en ook bij de samenwerkingsverbanden, met elkaar op mogen trekken.
Het doet deugd de commissaris van de Koning in ons midden te mogen hebben.
We gaan zo dadelijk de profielschets aanbieden en ik wil dat doen door daarvoor het woord te
geven aan de voorzitter van de vertrouwenscommissie, mevrouw Maria van den Broek, CDA.
2. Aanbieden profielschets aan de commissaris van de Koning
Mevr. Van den Broek: mag ik u namens de gemeenteraad en alle aanwezigen u van harte
welkom heten, hier in de raadszaal in Venhorst, een belangrijke kern van de gemeente
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Boekel. U bent voor ons eigenlijk ook wel een vertrouwd persoon. Een aantal van ons
kent u wel vanuit uw eerdere functie als burgemeester van Veghel waarbij vanuit de
diverse gemeenschappelijke regelingen en bijeenkomsten u ook aanwezige was.
Welkom in Venhorst, gemeente Boekel en dat geldt natuurlijk ook voor de heet Smit
van het Kabinet. Een bijzondere aanleiding heeft u op dit tijdstip van de dag hier naar
de gemeente Boekel gebracht: de benoeming van een nieuwe burgemeester in de gemeente
Boekel. En vandaag misschien een kleine, maar wel essentiële schakel in de formele
benoemingsprocedure die wij in Boekel van deze orde niet zo gewend zijn. Laten we eerlijk
wezen. De naderende pensionering en afscheid van onze huidige voorzitter van de raad, de
heer Pierre Bos, stelt ons als gemeenteraad voor de uitdaging op zoek te gaan naar een
nieuwe burgemeester. En volgens de formele wetgeving en regels van benoemingen worden
wij daarbij door u vanuit de provincie aangestuurd en ondersteund. Gelukkig heeft u ons als
gemeenteraad van Boekel de ruimte willen geven om daarin onze eigen keuzes en
afwegingen te maken middels het beschrijven van de profielbeschrijving van het ambt zoals
wij daarvan in onze gemeente graag invulling willen zien. De vertrouwenscommissie,
vertegenwoordigd door alle partijen –en dat kan gelukkig in Boekel- heeft dat in het voorjaar
opgepakt en is een procedure gestart voor het opstellen van een profielschets. En daarin
hebben we ons echt heel goed laten prikkelen inspireren door onze burgers en was met name
de inbreng van onze jongeren in de nieuwe jeugdadviesraad verfrissend en hee waardevol.
Deze finale profielbeschrijving hebben wij zojuist in de raadsvergadering vastgesteld. Het is
volgens ons een overzichtelijke beschrijving met bondige taal, compact, helder en zeker op
Boekelse maat geschreven. We zoeken een persoon met de juiste woorden en begrijpelijke
taal. In deze tijd, waarbij communicatie zo belangrijk is, een belangrijk aspect. Een persoon
die in staat is op het juiste moment het juiste gebaar te maken. Een warme persoonlijkheid en
zelfverzekerde verbinder die op daadkrachtige wijze op juiste momenten dat kan en er ook zal
staan als onze burgemeester van alle inwoners van onze gemeente. En waarmee wij samen
de uitdagingen en de kansen voor de toekomst van onze gemeente aan willen gaan. Wij
hechten zeer aan onze zelfstandigheid, zoals u weet. Een breed gedragen wens vanuit onze
gemeenschap. Dat betekent dan ‘onze burger’ dus dicht bij en tussen de inwoners moet staan.
Bij het Boekelse motto: bij alles wat we doen vragen wij ons af wat heeft onze burger en aan,
hoort natuurlijk een open dialoog met en tussen de burgers. Natuurlijk heb ik hiervoor wat
aspecten gepakt uit de profielschets die veel uitgebreider is en misschien ook formeler en
beter dit verwoord. Toen ik dit straks voor mijzelf opschreef dacht ik: als hij dit nu allemaal kan,
deze persoon, wat wordt carnaval 2022 dan een mooi carnaval! Het staat allemaal beschreven
in de profielschets. En wij menen dat met deze profielbeschrijving dit de juiste kandidaten zal
aanspreken en uitnodigt om kennis te maken met onze gemeente en gemeenschappen en de
ambitie oproept te solliciteren naar het burgemeestersambt van, wat wij vinden, de mooiste
gemeente van Brabant.
Met dank aan alle betrokkenen -en dat waren er velen- die hierbij ons van input hebben
voorzien en een bijdrage hebben geleverd aan dit resultaat. Ik ben dan ook erg trots dat ik, als
voorzitter van de vertrouwenscommissie benoeming burgemeester, namens de gehele raad
en namens alle inwoners van deze gemeente u, mevrouw Adema, commissaris van de Koning
in Noord-Brabant, deze profielschets mag aanbieden. En ik hoop en wens dat dit een mooie
doorstart geeft naar de verdere procedure en uiteindelijk zal leiden tot een goede benoeming
op 1 juni 2021. Dank u wel.
Mevrouw Van den Broek overhandigt de profielschets aan mevrouw Adema, de commissaris
van de Koning.
P. Bos: dank u wel, mevrouw Maria van den Broek. Dan geef ik nu heel graag het woord aan
de commissaris van de Koning, mevrouw Ina Adema.
Mevrouw Adema: dank u wel. Hartelijk dank voor de prettige ontvangst. Ja, dit is best een
beetje bijzonder. U zei het al. Ik ben natuurlijk van de buurgemeente geweest en ik vind het
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wel bijzonder mooi dat mijn eerste profielschets, die ik als commissaris in ontvangst
mag nemen uitgerekend die bij u is hier in Boekel. Dat vind ik best bijzonder. Uw
burgemeester die refereerde er al aan. Wij kennen elkaar natuurlijk al lang.
Wat hij er niet bij vertelde, is dat wij ook samen in het burgemeestersklasje hebben
gezeten. Elke verse burgemeester moet naar het burgemeestersklasje en ondanks het
feit dat je het al bent, word je dan getraind in het ambt. Dat heeft er zelfs toe geleid dat we
elkaar elk jaar nog zien, want wij reüniëren nog elk jaar. Dus in die zin, is dit niet zomaar een
klasje, maar een klasje voor het leven is misschien overdreven, maar een klasje waar je best
wel wat aan hebt als burgemeester.
We zijn hier bij elkaar omdat u een nieuwe burgemeester zoekt voor de gemeente Boekel.
Want de heer Pierre Bos heeft zijn vertrek aangekondigd per 1 juni, het is net al gezegd, om
na een lange periode van hard werken in het openbaar bestuur te gaan genieten van iets
meer rust. Pierre, het is nog niet zover, maar nu alvast heel veel respect voor de manier
waarop jij 30 jaar lang, 30 jaar lang dames en heren, je hebt ingezet als wethouder en
burgemeester. Grote dank daarvoor.
We pakken natuurlijk de vacature voortvarend op en als alles meezit en we worden niet
belemmerd door het covid-19 virus, zal uiterlijk begin april uw nieuwe burgemeester bekend
zijn.
Ik wil nu graag met u op een aantal zaken in gaan. Ten eerste een inhoudelijke reactie op uw
profielschets, ten tweede loop ik met u de procedure door en ten derde heb ik nog een paar
slotopmerkingen.
Een reactie op uw profielschets: u zet in uw profielschets denk ik een goed beeld neer van de
gemeente Boekel, gesitueerd op de oostelijke rand van de Peel met de kernen Boekel,
Venhorst en Huize Padua. De gemeente Boekel is een gastvrije actieve ondernemende
gemeente met een grote gemeenschapszin. U begrijpt wel dat ik hier zelf ook regelmatig op
werkbezoek ben geweest op uitnodiging van uw burgemeester, dus ik kan dit ook persoonlijk,
alleen maar onderstrepen. En Boekel is een plattelandsgemeente met ambitieuze plannen op
het gebied van woningbouw. Verder heeft Boekel een gevarieerd bedrijfsleven en vele
agrarische ondernemingen. U zoekt een burgemeester die in het midden van de
gemeenschap staat, ruimte geeft en verantwoordelijkheid neemt. Een zelfbewuste verbinder
die beschikt over natuurlijk leiderschap. Daarnaast vraagt u een burgemeester met een warme
persoonlijkheid, die voor iedereen benaderbaar is en door de burgers wordt gezien als onze
burgemeester, heel belangrijk. En zeker ook lijkt op de huidige burgemeester. Dat lijkt me een
groot compliment Pierre, een bewijs dat je het goed hebt gedaan. We zijn een provincie waar
bestuurlijk constructief wordt samengewerkt. In goede verhoudingen en met korte lijntjes.
Burgemeesters hebben niet alleen een verantwoordelijkheid in hun eigen gemeente, maar
zeker ook in de regio en binnen de provincie. Dat is een aspect waar ik zeer op zal letten. Het
is goed dat u dit aspect specifiek benoemt in uw profielschets. De gemeente Boekel en haar
inwoners zijn een groot voorstander van zelfstandigheid en dat begrijp ik en weet ik nog heel
goed uit de periode dat ik in Veghel zat. Ik vind echter de kwaliteit van het openbaar bestuur
en wat goed is voor de inwoners van Boekel nog belangrijker. Een burgemeester heeft als
zelfstandig bestuursorgaan een aantal wettelijke taken. Dat is zo vanzelfsprekend dat we
soms er licht aan voorbij gaan. Maar juist in deze tijd waarin terecht veel aandacht is voor en
discussie over de rol van de burgemeester in deze, is het goed die ook hier expliciet te
noemen. De burgemeester gaat over de openbare orde en veiligheid. Dat is snel gezegd,
maar het betekent veel. Dat betekent streng, maar rechtvaardig. Een rechte rug, aandacht
voor weerbaarheid zowel maatschappelijk als bestuurlijk. Een weerbare overheid, maar ook
een weerbare burgemeester kan de strijd aan tegen ondermijning. Het is kortom een
onderwerp wat elke dag terugkomt in de agenda van de burgemeester. U heeft ook de
inwoners van de gemeente Boekel betrokken bij het opstellen van de profielschets. U sprak
daar ook al over. En uw inwoners zien graag de volgende aspecten in een nieuwe
burgemeester: bevlogen, dienstverlenend, is geen politicus, is een bestuurder met veel
ervaring. Ook de jongeren zijn betrokken en dat gaf mooie quotes. De nieuwe burgemeester,
ik vond deze zelf heel erg mooi, moet niet vergeten zelf een kind te
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zijn geweest. Geen gat in de hand te hebben, beetje humor hebben en zorgen dat
iedereen gelijk staat en denken aan de toekomst van de kinderen.
Prachtig, je zou ze bijna het zoekwerk toevertrouwen. Ik hoor in ieder geval dat de
jeugd van Boekel goed nadenkt en dat er politici en wellicht bestuurders in de dop
tussen zitten. U spreekt geen voorkeur uit voor leeftijd, burgerlijke staat, politieke kleur,
geslacht of levensbeschouwing. En dat is iets waar ik volledig achter sta. Hoewel ik graag nog
even benadruk dat het aantal vrouwen in het ambt in Brabant echt nog wel wat hoger mag.
Ook uw inwoners hebben geen voorkeur voor een man of vrouw. Wel noemt u expliciet de
financiële deskundigheid als een selectiecriterium. Tot zover de profielschets.
Nu loop ik met u de procedure door. Ik zal dat op afloop, van deze vergadering, in
beslotenheid en wat uitgebreider met de vertrouwenscommissie ook doen. Maar ik vind het
belangrijk dat de raad hierover ook goed is geïnformeerd. De openstelling van de
burgemeestersvacature in uw gemeente wordt gepubliceerd in de Staatscourant van
woensdag 2 december. De advertentietekst wordt opgesteld door het ministerie van
Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties. Er worden geen bijzonderheden uit de
profielschets meegenomen. Het is een neutrale standaard advertentie, waarin onder meer
vermelding van gemeente, gemeentegrootte en bezoldiging. Ook wordt vermeld of een
assessment deel uit gaat maken van de procedure. Dat horen kandidaten te weten, zodat ze
niet onverwacht ermee worden geconfronteerd en ik heb gezien dat een assessment
onderdeel kan uitmaken van de procedure. De advertentie wordt meestal door verschillende
andere media overgenomen. In ieder geval door het Binnenlands Bestuur. Als reflectietermijn
geldt 3 weken. De sluitingsdatum wordt dan woensdag 23 december. Men stuurt de brieven
weliswaar naar mij, maar men dient zich te richten tot de Koning. Gemiddeld, maar dat is echt
gemiddeld, dienen zich rond de 25 kandidaten aan. Soms meer en soms minder. Begin januari
sturen wij een cijfermatig overzicht naar u toe en naar de pers waarin het aantal kandidaten,
de man/vrouw verhouding en de duiding van de achtergrond wordt gemeld. Inlichtingen over
de sollicitanten worden zo spoedig mogelijk na ontvangst van de brief, opgevraagd bij hun
provincie en gemeente. En omdat kandidaten vaak vanuit de diverse windstreken komen,
moeten deze gegevens uit het hele land vandaan komen. Het verzamelen van deze informatie
kan al gauw een maand kosten. Tegelijkertijd wordt justitiële informatie opgevraagd bij het
ministerie van justitie en veiligheid. Bij eventuele antecedenten hanteren we een strenge
norm. We willen alleen brandschone burgemeesters. Om die reden zal de uiteindelijke
voorgedragen kandidaat aan het einde van de procedure ook worden onderworpen aan een
onderzoek door de AIVD en een fiscaal onderzoek door de belastingdienst, maar dat geldt dus
alleen voor uw uiteindelijke kandidaat. Belangstellenden kunnen, voordat zij eventueel
besluiten om te solliciteren, bij mijn kabinet de profielschets en een exemplaar van de notulen
van deze vergadering opvragen. Dit zal ook worden vermeld in de advertentietekst.
Sollicitanten ontvangen een schriftelijke bevestiging van de sollicitatie waarbij een aantal
bijlagen die ik u ook zal noemen: een zeer indicatief tijdschema van het verloop van de
procedure, een set documentatie samengesteld door uw eigen gemeentebestuur waarin
tevens is opgenomen de profielschets, de notulen van deze profielschetsvergadering, uw
besluit tot instelling van de vertrouwenscommissie en de verordening op en de samenstelling
van de vertrouwenscommissie. Vervolgens worden er sollicitatiegesprekken gevoerd.
Deze gesprekken vinden plaats in januari en februari. Daarvoor in aanmerking komende
sollicitanten worden of door de commissaris van de Koning of door de kabinetschef, maar
meestal door ons allebei ontvangen. Wij vormen ons een oordeel over deze kandidaten.
Daarna is de vertrouwenscommissie aan zet. De vertrouwenscommissie komt naar het
provinciehuis en krijgt inzage in alle, alle, sollicitatiebrieven en kan op basis daarvan een eigen
oordeel vormen. Ik zal vervolgens met uw commissie overleg voeren over het
sollicitantenbestand en mijn opvattingen over de kandidaten inbrengen. Uiteindelijk is het de
bedoeling dat er in goede dialoog een gezamenlijke selectie tot stand komt. Dit gesprek zal
eind februari begin maart plaatsvinden. Nadat het selectiegesprek heeft plaatsgevonden, kan
het dossier met definitief geselecteerde kandidaten/sollicitanten worden meegenomen. De
vertrouwenscommissie kan daarna de gesprekken met de geselecteerde kandidaten gaan
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voeren. Omdat de sollicitanten al zeer in het begin door mij op de hoogte worden
gebracht van de data die de vertrouwenscommissie daarvoor heeft gereserveerd,
kunnen de gesprekken zeer spoedig na het selectiegesprek plaatsvinden. Ik ontvang
graag zo spoedig mogelijk daarna schriftelijk verslag van de vertrouwenscommissie
over haar bevindingen en standpunten. De vertrouwenscommissie beveelt de raad in
een besloten raadsvergadering nummer 1 en 2 aan. Gevolgd door een schriftelijke en dus
geheime stemming om de aanbeveling vast te stellen. Daarna -en dat is begin april- volgt
direct een openbare vergadering waarin de raad bekend maakt wie zal worden voorgedragen.
Alleen de naam van nummer 1 wordt dus publiekelijk bekend. De naam van nummer 2 is ook
belangrijk, want als, om wat voor reden dan ook, nummer 1 wegvalt dan schuift nummer 2
naar boven en nummer 3 wordt dan de nummer 2. En graag word ik, dat kan via mijn
kabinetschef, geïnformeerd voordat een en ander het openbaar wordt. Zodra de
vertrouwenscommissie en de gemeenteraad de werkzaamheden hebben afgerond, kan uw
aanbeveling rechtstreeks naar de minister worden gestuurd. Dat doet u zelf. Alles wat u naar
de minister stuurt, dient eveneens in afschrift naar mijn kabinet te worden gezonden. En
vervolgens wordt door mijn kabinet een procedureverslag opgesteld. Met dit verslag
rapporteert de commissaris aan de minister over de inhoud en verloop van de procedure.
Daarbij wordt ingegaan op het overleg met de raad. Met het bekend maken van uw voordracht
is uw man of vrouw nog niet uw nieuwe burgemeester. De minister nodigt uw kandidaat uit
voor een gesprek. Dat zijn hele lange gesprekken hè Pierre? Mijn eerste gesprek was wat
langer, maar mijn tweede gesprek was 7 minuten. Maar goed, de minister nodigt uw kandidaat
uit voor een gesprek. Zoals hiervoor al aangegeven wordt deze ook onderworpen aan een
onderzoek door de AIVD en de belastingdienst. Pas daarna volgt de benoeming die
uiteindelijk door de Koning moet worden bekrachtigd. Daarna is het koninklijk besluit meestal
snel beschikbaar en is de benoeming formeel een feit. Nu is het denkbaar dat de minister
besluit om nummer 2 ook uit te nodigen voor een gesprek en besluit om deze om hem of haar
moverende redenen te benoemen. Dat zou kunnen, maar als bij de benoeming van de nieuwe
burgemeester zou worden afgeweken van de aanbeveling dan informeert de minister de raad
schriftelijk over de motieven die aanleiding waren voor deze afwijking. Dit komt overigens niet
of nauwelijks voor. Om die redenen mag u nog geen feestelijkheden organiseren, voordat de
benoeming rond is. U mag best met uw kandidaat er een wijntje of iets anders er op drinken,
maar doe dat bescheiden en in beslotenheid. Als de benoeming eenmaal rond is, dan wordt er
een bijzondere en feestelijke raadsvergadering gepland waarin uw nieuwe burgemeester zal
worden geïnstalleerd en door mij worden beëdigd. Ik kom daarvoor te zijner tijd natuurlijk
graag naar uw gemeente terug. Meestal wordt de raadsvergadering dan gevolgd door een
receptie waarop de nieuwe burgemeester kan kennismaken met de bevolking. Ik hoop dat dat
tegen die tijd weer mogelijk is, want een installatie in coronatijd is toch wat minder feestelijk,
zo weet ik ook uit eigen ervaring. Dan nog een belangrijk punt dat nu al aandacht verdient. De
woonsituatie van uw toekomstige burgemeester. Ik kan niet meer dan de wet herhalen.
Een burgemeester woont in de gemeente waar hij of zij burgemeester is en zelf vind ik dat
ook. Ik ga het toch zeggen, want ik vind het echt. Ik kan niet meer dan de wet herhalen. De
burgemeester woont waar zij of hij burgemeester is en zelf vind ik dat toe te juichen. Door
ergens te wonen en volledig deel uit te maken van de bevolking, weet je wat er speelt. Ook de
bakker, de groenteboer en de kapper zijn uitstekende sparringpartners. Dus maak daar ook
gebruik van. Oftewel, van de benoemde burgemeester wordt verwacht dat hij of zij binnen een
jaar in Boekel woont en leeft. Voor de commissaris is dat 6 weken overigens. Tot slot nog een
opmerking over de vertrouwelijkheid. Die is echt van groot belang.
Stel, dames en heren, tussentijds geen vragen aan de vertrouwenscommissie over de
kandidaten. Laat deze in alle rust haar werk doen. Als namen vroegtijdig lekken, loopt u het
risico dat men zich terug trekt. Daar bent u dan vervolgens zelf de dupe van. Lekken vanuit de
vertrouwenscommissie, u heeft dat helaas kunnen volgen rondom ’s-Hertogenbosch, wordt
beschouwd als een misdrijf. In voorkomende gevallen wordt dan ook altijd aangifte gedaan. U
heet immers niet voor niets vertrouwenscommissie. Ten eerste, omdat u het vertrouwen heeft
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gekregen namens de raad deze procedure uit te voeren. Ten tweede omdat u wordt
geacht vertrouwelijk met de informatie om te gaan. Zijn er nog vragen?
P. Bos: het betoog is helder.
Mevrouw Adema: Geen vragen. Ik zal dadelijk het eerste overleg hebben met uw
vertrouwenscommissie. Dan zal ik nog iets dieper ingaan op een aantal specifieke
zaken ook rondom de vertrouwelijkheid. Ik wil u natuurlijk allen heel erg hartelijk bedanken
voor de voortreffelijke voorbereiding en ik kijk uit naar onze samenwerking. Ik weet zeker dat
wij met elkaar een goede burgemeester gaan vinden voor het prachtige Boekel. Dank u wel.
P. Bos: dank u wel mevrouw Ina Adema, commissaris van de Koning.
6. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 20.25 uur.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad van de gemeente Boekel gehouden
op 25 februari 2021.
De griffier

De voorzitter

M.R.P. Philipse

P.M.J.H. Bos
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