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1. Opening en welkomstwoord Commissaris van de Koning de heer J. Smit
De voorzitter: Dames en heren, hierbij open ik de openbare vergadering van de gemeenteraad van
Rijswijk op 1 juni. Wij hebben een bijzondere vergadering in verband met de procedure om te komen
tot een Kroon benoemde burgemeester en dat begint bij het vaststellen van een profielschets. Dan
weet iedereen die meekijkt ook precies wat we hier aan het doen zijn. Daarom heet ik van harte
welkom de commissaris van de Koning, de heer Smit, en chef kabinet, de heer Andriessen. Zij zijn de
centrale roerganger in de procedure. Dat weet u. Ik heb van de griffier begrepen dat er acht
afmeldingen zijn van de raadsleden. Griffier, klopt dat nog? Ja. Het zijn mensen die zijn op een of
andere manier verhinderd in verband met mantelzorgactiviteiten, werkactiviteiten en verplichtingen
aan gezin en huwelijk om op vakantie te zijn. En er is een MRDH-vergadering ook nog, dus ik denk
dat sommige fracties zich hebben moeten opsplitsen en misschien is het wel handig dat wij zorgen
voor een verslagje van die vergadering, mijnheer de griffier. Dan kan iedereen toch meemaken wat
daar gebeurd is. Goed, dit is de introductie.

2. Concept profielschets
De voorzitter: Dan ga ik naar het agendapunt vaststelling profielschets en dat gaat als volgt. Er is een
profielschets, een concept gemaakt. Dat is deze door fractievoorzitter en leden van de
vertrouwenscommissie. Die zullen dat ongetwijfeld met hun fracties hebben gedeeld. Dat stuk gaan
wij nu bespreken. Dat begint met een toelichting door de voorzitter van de vertrouwenscommissie, de
heer Braam. De heer Braam, u heeft het woord.
De heer Braam: Dank u wel voorzitter. Ik zou eigenlijk allereerst willen vragen aan Irene Jansen-Dirkx
willen vragen of zij de conceptprofielschets overhandigt in ieder geval het rapport zoals wij dat
gemaakt hebben aan de commissaris. Dat lijkt mij wel een mooi moment.
De voorzitter: De commissaris gaat hem nu heel snel doorlezen. Mijnheer Braam, u heeft het woord
voor een toelichting vanuit de kant van de raad.
De heer Braam: Ja, dank u wel. Nou, deze keer geen uitgebreide toelichting, want het mag inderdaad
Rijswijk zijn dat u hem al krijgt voordat hij officieel is vastgesteld, maar het zou verbazingwekkend zijn
als u veel nieuwe items tegenkomt ten opzichte van de versie die u op 8 december 2021 overhandigt
heeft gekregen, dus het gaat mij te ver ook om al die punten die daar genoemd zijn om die hier nog
een keer te herhalen, dus dat ga ik niet doen. Wat ik heel erg belangrijk vind, is om ieder geval wel
vast te stellen dat we als commissie het huiswerk wat er toen gedaan is, wat we niet overgedaan
hebben, maar vooral ook gekeken hebben naar: wat is er in de afgelopen anderhalf jaar gebeurt?
Wat zijn zaken die wij in dit stuk in ieder geval nog dienen te verwerken? Dan is het vooral de forse
stroom aan besluiten die zijn genomen met dus ook behoorlijk wat ontwikkelingen die in Rijswijk
plaatsvinden. Ja, daar moesten we toch wel iets over benoemen. Dat is ook gebeurd in het stuk. We
hebben daar waar het kan ook nog wat kleine wensen, maar goed, toch ook interessante wensen van
de partijen ingebracht. Mocht het nodig zijn, dan kunnen die partijen dat zelf nog benoemen
vanavond. Wat denk ik wel gewoon goed is om te benoemen, want ik ga er toch ook vanuit dat de
kandidaat-burgemeesters meeluisteren, meekijken en dan is het natuurlijk toch belangrijk om te
kijken van: ja, de gemeente Rijswijk, wat ben je nu voor een gemeente? En dan wil ik eigenlijk met
name een paar dingen noemen. Een is niet onbelangrijk. Waar is Rijswijk feitelijk uit voortgekomen?
En dat is natuurlijk toch als een soort pareltje voorheen van Den Haag als een soort je zou haast
zeggen buitenwijk, maar vooral buitenplaatsen die allemaal zijn ontstaan en daar is toch Rijswijk uit
voortgekomen. Oud Rijswijk is vooral heel erg herkenbaar en heel erg geliefd, niet alleen bij
Rijswijkers, maar ook bij de regio en mensen die vaak ook op de zaterdag oud Rijswijk bezoeken,
maar recent ook niet onbelangrijk om te benoemen, Rijswijk staat ook echt op de kaart. Niet te
vergeten is de gemeente Rijswijk de groenste stad van Nederland geworden en heel recent, toch ook
best noemenswaardig, is de Michelinster die aan ‘t Ganzenest is uitgereikt, wat natuurlijk toch ook
een bijzonder iets is voor een gemeente als Rijswijk dat een vrij nieuwe ondernemer wel op een
locatie waar al eens een keer eerder een ster op heeft gezeten, dus ook nu weer een ster is geland
en dat geeft toch ook aan dat het culinaire gedeelte in Rijswijk goed is verzorgd. Voorzitter, voor nu
zou ik dan eigenlijk aan de CDK willen vragen: als u nog vragen heeft, stelt u ze hier. Er zijn een
aantal leden die heel graag de vragen van u nog willen beantwoorden. Dan zullen we daarna de
schets vaststellen.
De voorzitter: De heer Smit, u heeft het woord.
De heer Smit: Dank. Laten we gewoon nuchter zijn met elkaar. Niet zo lang geleden heb ik hier ook
een profielschets in ontvangst genomen. Ik weet het datum niet precies meer, maar ik kan mij die

avond nog goed herinneren en daaruit is helaas geen voldoende resultaat gekomen. We zijn al een
tijdje verder. Ik geloof niet dat er dramatische veranderingen hebben plaatsgevonden in Rijswijk die
leiden tot een totaal andere profielschets, maar misschien is het wel aardig om te vragen waar ik heb
een update gekregen. Waar heeft die update uit bestaan? Wat zijn de wijzigingen die zijn
aangebracht? Dus zoek de acht verschillen, doe maar zeven, geef er drie, twee, een, maar geef mij
eens even aan: wat zijn nou de dingen waar u zegt van: nou, dat gaan we nog een beetje bijpunten,
dat is echt iets anders geworden? En voor de rest, geef nog eens even een korte pitch, want dit is
een vergadering waar mensen die belangstelling eventueel hebben voor Rijswijk naar kijken. Nou,
geef eens een korte pitch van waarom mensen zouden solliciteren op Rijswijk. Vergeet een ding niet,
dit is de eerste profielschets die ik na de gemeenteraadsverkiezingen in ontvangst nemen. Dat is ook
de reden waarom heel veel procedures nog niet zijn gestart omdat we wilden wachten tot de nieuwe
raad na de verkiezingen in maart aangetreden was. Dit is volgens mij de eerste profiel schets die ik
sinds die tijd in ontvangst neem, maar hierna ga ik zo een beetje wekelijks een profielschets in
ontvangst nemen, want we zullen negen of tien vacatures moeten vullen in Zuid-Holland alleen al en
landelijk zoiets van 35/36, dus het wordt spitsuur. Dus er zullen mensen zijn die op verschillende
plekken gaan solliciteren. Dat vind ik helemaal niet erg dat je op meerdere paarden wedt, maar
daarmee wordt de beauty contest voor gemeentes wordt des te spannender, dus als een paar
mensen mij zouden kunnen helpen om met zeg maar een goede pitch over dit is Rijswijk en kom hier
naartoe, dan zou dat helpen. Ik vraag dit aan de burgemeester, k had het natuurlijk al lang moeten
uitzoeken, maar waar komt de naam Rijswijk eigenlijk vandaan? Misschien weet iemand dat.
De voorzitter: Gut, u hoort het al gonzen.
De heer Smit: Het is geen domme vraag merk ik.
De voorzitter: Nee, nee. Ik ga zo een rondje maken. Misschien krijgen we meerdere antwoorden. Het
wordt nog heel interessant. Ik stel voor de orde voor dat het misschien het meest praktische is dat
mijnheer Braam even op de vraag ingaat. Daarna wil ik graag per fractie de fractieleden het woord
geven. Misschien dat u nog accenten wil leggen of opmerkingen wil maken. Dan ga ik zo het rijtje af.
Mijnheer Sleddering.
De heer Sleddering: Voorzitter, de raad is veranderd na de verkiezingen en daarom is deze
bijeenkomst ook anders georganiseerd dan de vorige keer, want er zijn een aantal mensen, en we
hebben niet naar fracties gekeken, maar een aantal mensen zijn bereid om antwoord te geven. We
doen dat namens de hele raad. We praten deze hele avond niet als fracties, maar als raad. Dat is ook
een van de uitkomsten van een onderzoek dat gedaan is vorige keer, afgelopen periode met een
gezamenlijk opdrachtgeverschap van college, ambtelijke organisatie en raad: hoe kunnen wij ons
functioneren beter in orde krijgen? Hoe gaan wij elkaars rollen waarderen en erkennen? We gaan
niet op elkaars stoelen zitten en hoe gaan wij als raad als collectief optreden om ook een goede
burgemeester te zoeken? Dat hebben we gedaan en nog een symbool daarvan is, is dat we in de
laatste raadsvergadering een motie hebben aangenomen, unaniem aangenomen dat er namens de
raad vijf kandidaten in de werkgroep plaatsnemen, dus niet elke fractie, maar vijf mensen. En de
belangstelling was groot, maar wij gaan echt de komende periode als een echt collectief aan de gang
voor Rijswijk. Dat wilde ik even kwijt.
De voorzitter: De heer Sleddering, veel dank voor deze directe toelichting en voor deze lichte
ontwrichting van de orde, maar zeer functioneel. Dan ga ik het als volgt doen. Mijnheer Braam
beantwoordt en dan kijk ik u gewoon aan en als een van de woordvoerders erbij is, die kan dan gelijk

het woord nemen, dus ik kijk u gewoon aan. We doen het gewoon fysiek. Dat is ook vernieuwing. De
heer Braam.
De heer Braam: Nou, voorzitter, op zich vind ik dat heel erg goed, maar we hebben in ieder geval
afgesproken dat een aantal zaken ook gewoon door enkele woordvoerders besproken gaan worden
en dat past ook wel bij de vraag. En dan hebben wij het niet over waar Rijswijk vandaan komt. Dat
moet iemand die het toevallig weet straks maar even beantwoorden. Ik heb het ooit ergens gelezen,
maar dat ben ik helaas kwijt. Sorry daarvoor. Maar wat ik even belangrijk vind dat zijn op dit moment
even twee belangrijke dingen. Een is in ieder geval de verbinding en ik denk dat Irene Jansen daar
zeker zo even het woord over kan voeren, want dat is een belangrijke factor in het geheel en toch ook
de regio en dat zou Selma van Maarseveen straks prima kunnen beantwoorden, dus wellicht kunt u
die volgorde nu even gebruiken. Dan kunnen we daarna even kijken waar we staan.
De voorzitter: Zo, ik kijk nu de raad in. GroenLinks en WIJ. Dan beginnen we aan die kant. Mevrouw
Jansen-Dirkx.
Mevrouw Jansen-Dirkx: Dank u wel voorzitter. De heer Braam noemde het al, de verbinding. Het is
belangrijk om als burgemeester verbindend te zijn en het is natuurlijk niet makkelijk in deze raad,
want we hebben tien verschillende partijen met tien verschillende standpunten, dus het is best wel
een opdracht die je meekrijgt als burgemeester van Rijswijk, maar ook juist met een open houding die
we hier zeker hebben, zeker omdat we een vrij nieuwe raad zijn en dat blijkt alleen al uit onderlinge
contacten die afgelopen week gelegd zijn en ook nog onlangs in een hele pittige discussie die we
gevoerd hebben over het AZC. Ik vind het noemenswaardig daarin om te zeggen dat zeven van de
tien partijen tot overeenstemming daarin gekomen zijn om een motie te ondersteunen daarin, maar
daar wil ik meteen ook bij zeggen dat er nog drie partijen waren die het daar misschien niet mee eens
waren, maar wel werden meegenomen om toch serieus genomen te worden in hun standpunten en
dat ging in goede harmonie, dus dat is ook wel noemenswaardig. En dat laatste brengt mij ook nog
tot een ander punt en dat wil ik ook even graag benoemen, dat is namelijk de diversiteit in onze raad
en dan heb ik het even over het dorpse karakter. U noemde het in de vorige profielschets benoemde
u het als: waarom noemt u het een dorpskarakter? Ja, dat is wel iets wat belangrijk is, want er is een
grote groep inwoners hier in Rijswijk die zijn hele leven al hier in Rijswijk woont en ze hebben de
gemeente zowel zien groeien als zien slinken en weer groeien en in die ontwikkeling is de vaste
waarde geweest het oud Rijswijk, het dorpse van oud Rijswijk en daar identificeren ze zich vaak ook
mee. Dat wil niet zeggen dat ze vastgesleten en oud zijn, absoluut niet. Ze hebben oog voor de regio,
maar het is wel iets wat geschiedenis uitstraalt en daar moet een burgemeester van Rijswijk die moet
dat erkennen en daar ook respect voor hebben. Daarnaast is het ook zo dat wat ik al zei de
gemeente groeit weer, dus we krijgen ook weer heel veel nieuwe Rijswijkers. Ik kijk dan voornamelijk
waar ik zelf bijvoorbeeld woon in RijswijkBuiten. Dat is een stuk Rijswijk dat enorm groeit. Ook die
mensen zou de burgemeester in dit geval welkom moeten heten en welkom moeten voelen en juist
ook verbinden met dat oude en kennis laten maken met de rijke geschiedenis die Rijswijk heeft. Dank
u wel.
De voorzitter: Goed. De volgende.
Mevrouw Maarseveen: Ja, dank u wel voorzitter. Ik wilde graag inhaken op …
De voorzitter: Mevrouw Van Maarseveen, GroenLinks.

Mevrouw Van Maarseveen: Ja, dank u wel. Ik was u iets voor, sorry. Ik wilde graag inhaken op het
verhaal van mevrouw Jansen over het dorpse karakter en dan zeg maar zo doorgaan naar de regio
waar Rijswijk deel van uitmaakt, want we zijn op zoek naar een burgemeester die zich bewust is van
onze positie binnen de regio. We grenzen eigenlijk aan alle kanten aan een andere gemeente. Ik
denk aan Wateringen, Delft, Den Haag natuurlijk, dat is onze grote broer- of zustergemeente. En ik
weet niet of u bekend bent met de stripboeken van Asterix en Obelix, maar we willen zeg maar niet
door het leven gaan …
De heer Smit: Ik ken mijn klassiekers.
Mevrouw Van Maarseveen: Goed zo. Juist. We willen niet door het leven gaan zeg maar als het
Gallische dorpje dat zeg maar muren optrekt en als enige daar staat binnen een vijandige Romeins of
zal ik dan maar zeggen Haags Rijk. We vinden het belangrijk dat onze burgemeester contacten
onderhoudt met de buurgemeentes en goed kan netwerken en niet alleen de contacten maakt, maar
de contacten ook goed onderhoud. Dus het moet iemand zijn, we zijn dus op zoek naar iemand die
de kunst van het netwerken verstaat en we verwachten ook dat de burgemeester, de nieuwe
burgemeester niet alleen contacten onderhoudt, maar ook bij de gemeentes langsgaat om informatie
op te halen en informatie te delen zodat we van elkaar kunnen leren en ook eventueel kunnen
anticiperen op dingen die staan te gebeuren binnen onze gemeente zodat we ook op de hoogte zijn
van eventuele plannen die gevolgen kunnen hebben voor onze gemeente. Een van de voorbeelden is
natuurlijk de MRDH waar wij onderdeel van uitmaken. Zeker als we kijken naar openbaar vervoer is
het heel belangrijk dat we samenwerken met de andere gemeentes in onze regio. En samenwerken
zorgt ook voor onderling vertrouwen, dus als wij contact hebben met onze buurgemeenten zorgt dat
er ook voor dat wij kunnen samenwerken en ook wat meer op elkaar durven te gaan vertrouwen. En
in een tijd van krapte op de arbeidsmarkt is het ook heel belangrijk dat wij samenwerken met de
buurgemeenten omdat wij eventuele specialisten of specialismen met elkaar kunnen uitwisselen en
zo samen te werken en kennis en expertise te delen.
De voorzitter: Dank u wel. De volgende. Wie is dat?
De heer Braam: Ik neem het wel heel even over als dat kan, voorzitter.
De voorzitter: De heer Braam.
De heer Braam: Allereerst in ieder geval nog een antwoord op de vraag: waar komt Rijswijk
vandaan? Kijk, dan komt Google toch wel goed van pas. De naam is zeer waarschijnlijk afgeleid van
het rijshout dat in dit gebied groeide en wijk dat zegt eigenlijk al bijna genoeg. In die tijd betekende
dat nederzetting, dus rijshoutnederzetting. Dus daar zal de naam Rijswijk ongetwijfeld vandaan
komen. Bij Rijswijk lag ook het Rijswijkerbroek dat nu de Oude en Nieuwe Broekpolder is, dus in die
zin, de namen zijn aardig verweven met elkaar, dus dan is duidelijk zo een beetje waar dat vandaan
komt. Ja, de vragen die u gesteld heeft in de eerste termijn die zijn denk ik beantwoord op deze
manier. Wellicht heeft u nog aanvullende vragen. Dan hoor ik dat graag van u.
De heer Smit: Nee.
De voorzitter: De heer Smit.
De heer Smit: Sorry. Ik ga hier niet alles overdoen van ruim een jaar geleden. Wat mij opvalt, en dat
vind ik prettig om te constateren en een compliment waard, is dat u echt ook de koppen bij elkaar

gestoken heeft om eens na te denken over wie of wat u bent en hoe u met elkaar hier de raad wil
vormen en bestuur wil zijn van deze stad, deze gemeente, de heer Sleddering geeft het net al aan.
Dat doet mij deugd. Ik hoor het ook in de andere woorden, dus dat vind ik goed om te horen, want in
deze tijd van grote opgaven en grote vragen en grote transities, overgangen die altijd gepaard gaan
met onrust, met angst voor verlies en onzekerheid, gaat het erom dat je elkaar als raad weet te
vinden en ondanks de verschillen die je hebt met elkaar streeft naar een goed compromis wat het
algemeen belang dient en dat is niet altijd makkelijk. En Rijswijk stond ook niet altijd bekend als de
meest … als een easy piece of cake om het maar zo te zeggen en dat jullie met elkaar ermee aan het
werk zijn gegaan, dat stemt mij tot grote vreugde en het is ook belangrijk dat mensen die hiernaar
zitten te kijken dat ook zien en het ook horen. Dus een compliment daarvoor. Ik vind dat we het niet
langer moeten maken dan nodig is vanavond. Dan kan iedereen weer verder met zijn mantelzorg en
met zijn andere verplichtingen die net genoemd zijn. Ik ga aan de gang. Dank voor de profielschets.
Wij gaan daarmee onder de arm naar huis. We nemen hem onder de arm mee naar huis. Dan wordt
er een advertentie geplaatst. Dan krijgen mensen een paar weken de tijd om te reageren. Dat is
meestal drie weken. Die brieven zoals u weet nog even kort, die procedure als je burgemeester wil
worden in Rijswijk, dan schrijf je een brief aan Zijne Majesteit door tussenkomst van de commissaris,
dus die brieven komen bij mij en ik maak een eerste selectie van mensen die ik uitnodig voor een
kennismakingsgesprek voor zover ik de mensen nog niet kennen. Ik ben daar royaal in, dus ik neem
daar ook de tijd voor en vis niet alleen in bekende vijvers, maar als mensen mij nieuwsgierig maken
door een brief, dan nodig ik ze uit. Dan heb ik samen met mijn trouwe kompaan de kabinetschef
voeren wij een aantal gesprekken. Op basis daarvan maak ik een shortlist van wat mij betreft
geschikte en benoembare kandidaten die passen in het profiel van Rijswijk. Dan komt de
vertrouwenscommissie bij mij. Goed trouwens dat u dat gewoon goed delegeert aan een vijftal
mensen in uw midden en niet met zijn allen. Dat betekent ook dat er een vertrouwen is in elkaar. Die
vertrouwenscommissie komt bij mij. Ik neem alle kandidaten met die vertrouwenscommissie door,
dus u krijgt inzicht in wie er gesolliciteerd heeft. Ik leg u uit wie ik gesproken heb of dat vertel ik. Ik
geef u mijn bevindingen en geeft dan vervolgens aan op basis waarvan ik tot een conclusie ben
gekomen: ga nou met deze X aantal mensen praten en kies er een uit. Afhankelijk van hoe vol het
net zit als we het net ophalen, maar gemiddeld krijgt u redelijk de keus, een royale keus om een
kandidaat van uw voorkeur te kiezen en te zeggen: deze persoon willen we graag voordragen als
onze nieuwe burgemeester. Dan komt die vertrouwenscommissie komt bij mij terug. Dan luister ik
naar hun bevindingen en dan wordt mij verteld: mijnheer de commissaris, dit is wat ons betreft
nummer een, die willen wij graag als onze nieuwe burgemeester voordragen. Dit is nummer twee. Ik
noem het altijd een beetje in en designated survivor. Het moet iemand zijn die ook in staat wordt
geacht om ook uw burgemeester te zijn, maar alleen maar als nummer een om wat voor reden dan
ook het uiteindelijk niet kan worden. Nou, dan gaat u naar de raadsvergadering. In een besloten
raadsvergadering legt u verantwoording af, de vertrouwenscommissie, van uw werk en legt u uit wie
nummer een en nummer twee is en in een openbare vergadering wordt bekendgemaakt wie de
nummer een is en de nummer twee blijft geheim. Ik hecht eraan om toch nog een keer uit te leggen
waarom dat nou geheim is. Dat is geen achterkamertjespolitiek, maar eenieder van u die wel eens
gesolliciteerd heeft in zijn leven zou het prettig vinden dat dat geheim blijft en als je solliciteert van
plaats A naar plaats B dat niet de volgende dag in de krant staat: de persoon van plaats A wil naar
plaats B, want dan gaat plaats A zich namelijk vragen: wat hebben wij nog aan deze persoon? Dat is
de reden waarom dat gewoon vertrouwelijk is en geheim. Het is gewoon een ordentelijke
sollicitatieprocedure. Daar hoort vertrouwelijkheid bij. Tot slot hecht ik eraan om te zeggen dat als we
met elkaar in die relatie aan de gang gaan, vertrouwenscommissie en ik als commissaris, dan heerst
er ook de vertrouwelijkheid en als er uit de school geklapt wordt, dan is dat lijden in last en dan heeft
Rijswijk er last van. Dus ik maak ook hier weer met u de afspraak, ik zeg u nogmaals: wees er
zorgvuldig in en ga er vertrouwelijk mee om. Dan zijn wij zo snel mogelijk klaar met deze procedure

en dan heeft u binnen niet al te lange tijd … De levertijd van een burgemeester is ongeveer zeven,
acht maanden. Ik zeg het een beetje oneerbiedig. Dat is niet omdat wij halve dagen werken op het
provinciehuis, maar die provincie vraagt gewoon veel tijd en dan hopen wij dus in die tijd een mooie
procedure af te ronden met een mooie kandidaat en in de tussentijd bouw ik nog op jou, Bas, en ben
ik blij dat je het nog wil doen. Dank.
De voorzitter: Dames en heren, wij komen toe aan de besluitvorming. Ik dank de raad zeer voor een
goed gedragen profielschets en uw hoort in de reactie van de commissaris dat hij dat ook vindt. Dit is
een heel goed uitgangspunt om de procedure te beginnen. Zelf zeg ik er nog even bij ook naar
aanleiding van de inbreng van de raad dat wij als Rijswijk een identiteit en een perspectief hebben en
ik zou de stelling wel aandurven: Rijswijk, hart van Haaglanden. En hiermee is de profielschets
vastgesteld en sluit ik uw vergadering. Dank u wel. Fijne avond.
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