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De voorzitter: Goede avond, dames en heren. Ik open de openbare vergadering van de gemeenteraad van Rijswijk
op 19 april 2021. Ik kan u melden dat afwezig zijn de heer Kruger en mevrouw Van der Kooij. Dames en heren, we
hebben één agendapunt. Dat is de voordracht van de benoeming van een nieuwe burgemeester. Ik geef heel graag
het woord aan de voorzitter van de vertrouwenscommissie, de heer Braam. Mijnheer Braam.
De heer Braam: Voorzitter, dank u wel. We zijn net in beslotenheid bijeen geweest om te praten over het
selectieproces om te komen tot een nieuwe burgemeester. Zojuist heeft de gemeenteraad besloten dat het
selectieproces wordt opgeschort. Na een zorgvuldig selectieproces en een unaniem oordeel van de
vertrouwenscommissie bleek dat één kandidaat niet meer beschikbaar was. Het proces verplicht tot het
voordragen van twee kandidaten. Dat is bij wet zo geregeld. De vertrouwenscommissie kwam niet tot een

unaniem advies voor twee kandidaten. In nauw overleg met de commissaris van de Koning en de minister van BZK
is besloten dat het verstandig is om het proces nu op te schorten. Het is de bedoeling dat de vacature wordt
opengesteld na de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Waarnemend burgemeester Bas Verkerk blijft op zijn
post tot het moment dat de nieuwe Kroonbenoemde burgemeester in functie treedt en heeft ook die ruimte
aanvaard. En als de commissaris het goed vindt, dan zit het wel snor tot volgend jaar. Dit is het bericht wat ik graag
met u en de buitenwacht wil delen. Het is heel vervelend dat we geen nieuwe burgemeester op korte termijn
hebben, maar het lijkt ons zeer raadzaam om dit proces volgend jaar weer serieus op te pakken. Zo serieus ook als
de vertrouwenscommissie dat nu heeft gedaan. En ik wil ook via deze weg ook in het openbaar de
vertrouwenscommissie bedanken voor de werkzaamheden. Hetzelfde geldt uiteraard ook voor de drie adviseurs
die daaraan bij hebben gedragen. Voorzitter, ik geef het woord weer terug aan u.
De voorzitter: Dank u wel. Ik constateer dat de voorzitter vertrouwenscommissie een verklaring heeft afgelegd.
Daar is verder niks meer aan toe te voegen vanuit de raad zie ik ook. Daarmee is het enige agendapunt afgerond
en sluit ik de vergadering. Dank u wel.
(On) gewijzigd vastgesteld in de openbare vergadering van 11-5-2021
G.A.A. Verkerk, voorzitter.

J.A. Massaar, griffier

