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Raadsnieuws
Raad op zoek naar nieuwe burgemeester

‘Netwerker in maatpak
én spijkerbroek’
“Wij zoeken een verbinder en een netwerker. Iemand die zowel het maatpak als de spijkerbroek
past.” Aldus raadslid Peter Saris op 8 mei bij de overhandiging van de profielschets voor een nieuwe
burgemeester aan de Commissaris van de Koning in Noord-Brabant, Wim van de Donk.
Saris (VVD) is voorzitter van de
vertrouwenscommissie uit de
Veldhovense raad, die verder
uit zes andere raadsleden bestaat. Het eerste concept van de
profielschets was al in februari
voorbereid door de toenmalige
fractievoorzitters Gerard Slegers
(CDA), Ingrid Hartlief (D66) en
Herman Kootkar (Samenwerkend Veldhoven). Daarna is de
profielschets besproken in het
raadspresidium en (na beëdiging
van de nieuwe gemeenteraad)
tweemaal in de vertrouwenscommissie in oprichting. Ook
hebben 270 burgers middels een
enquête aangegeven wat zij belangrijk vinden voor de nieuwe
burgemeester van Veldhoven.

Op 7 mei vergaderde de gemeenteraad van Veldhoven. Tijdens
deze oordeelsvormende vergadering sprak de raad onder andere
over de profielschets van de nieuwe burgemeester, het opheffen
van het volkshuisvestingsfonds en het onderzoek van de Rekenkamercommissie over het omgaan met meldingen in de openbare ruimte.
Op 8 mei vond een bijzondere besluitvormende raadsvergadering plaats waarin de gemeenteraad de profielschets voor de
nieuwe burgemeester vaststelde en waarin de Commissaris van
de Koning Wim van de Donk deze in ontvangst nam.
Met ‘Raadsnieuws’ heeft de gemeenteraad van Veldhoven een
eigen medium. De artikelen bevatten een impressie van de raadsvergadering, geschreven door een onafhankelijk journalist in opdracht van de gemeente.

Van de profielschets in mei
tot een nieuwe burgemeester
in september

De benoeming van Veldhovens
nieuwe burgemeester wordt
eind september /begin oktober
2018 verwacht. Hij of zij wordt
dan de opvolger van Jack Mikkers, die vorig jaar oktober na
tien jaar afscheid nam vanwege
zijn benoeming tot eerste burger
van Den Bosch. Sindsdien fungeert mevrouw Letty Demmers
als waarnemend burgemeester.

ommissaris van de Koning
C
(CdK) Van de Donk, die vergezeld was van zijn kabinetchef,
noemde in zijn toespraak voor
de raad het veeleisende functieprofiel van de nieuwe man
of vrouw zonder meer terecht.
“Uw ambities en de vraag om
een verbindende figuur spreken
mij zeer aan. De nieuwe burgemeester moet zowel met de
topman van ASML als de deken
van het plaatselijke gilde kunnen communiceren. Dat is zeker
niet voor iedere persoon weggelegd.”

VELDHOVEN
STELT HOGE EISEN
In de profielschets worden hoge
eisen gesteld aan de burgemeestersfunctie in Veldhoven. “Wij zijn
een sterke zelfstandige gemeente
van bijna 45.000 inwoners, een
stad van de arbeid ook, met ruim
30.000 arbeidsplaatsen in het
hart van Brainport”, onderstreepte Peter Saris de stevige inzet van
de vertrouwenscommissie.

ASML is de laatste tien jaar
uitgegroeid tot een ‘icoon van
Brainport’ en het ‘accommoderen van zo’n multinational’
is volgens de CdK
geen kleinigheid.
Dat vraagt om
snel schakelen en
onderling vertrouwen. “Het is geen
toeval dat ASML
het juist in deze

regio zo goed doet. Ik ben blij
dat dit nu door het kabinet
wordt erkend door Brainport als
een van Nederlands mainports
te bestempelen.”
INBRENG VAN BURGERS
Van de Donk kan, kortom, met
de opgestelde profielschets
goed uit de voeten, die bovendien door de inbreng van 270
burgers extra legitimatie heeft
gekregen. Voor die burgers is
het vooral van belang dat de
nieuwe burgemeester zich hard
maakt voor een leefbare en veilige gemeente. Er zitten in de
profielschets overigens ook wel
enige open deuren: betrouwbaarheid en integriteit van de
kandidaten worden volgens de Brabantse
CdK bij iedere
burgemeestersbenoeming ‘met
hoofdletters
geschreven’.

Commissaris van de Koning Wim van de Donk spreekt de raad toe

Als alles volgens plan verloopt, weten de inwoners van Veldhoven
over een klein halfjaar wie hun nieuwe burgemeester wordt.
De advertentie voor de pas negende(!) burgemeester van Veldhoven sinds het ontstaan van de gemeente in 1921, verschijnt op 15
mei in de Staatscourant. Vanaf dan kunnen kandidaten gedurende
drie weken solliciteren. Wim van de Donk geeft aan een hoge respons te verwachten doordat de vacature al enige tijd bekend is
en doordat tegenwoordig veel wethouders hun kans wagen. Dat
zou dan wel in tegenstelling zijn tot de vorige benoeming. In 2007
meldden zich slechts acht kandidaten, waaruit uiteindelijk Jack
Mikkers als meest geschikte naar voren kwam.
Tot 5 juni kunnen kandidaten reageren. De CdK en de kabinetchef
hebben met al deze personen een gesprek. Op het provinciehuis
wordt vervolgens samen met de vertrouwenscommissie een selectie gemaakt van zes à negen personen, met wie de vertrouwenscommissie uit de Veldhovense raad sollicitatiegesprekken voert.
Daaruit rolt in september een voordracht van twee personen. In
een besloten raadsvergadering stelt de voltallige gemeenteraad
tenslotte de volgorde daarvan vast. Alleen de naam van de nummer één wordt bekendgemaakt.
Het spreekt vanzelf dat vertrouwelijkheid in deze fase cruciaal is.
Die zorgt er immers voor dat mensen verleid worden te solliciteren
zonder dat ze problemen krijgen in hun huidige functie.

Peter Saris (voorzitter van de vertrouwenscommissie) spreekt de gemeenteraad en de Commissaris van de Koning toe over
de totstandkoming en inhoud van de profielschets voor de nieuwe burgemeester

De uiteindelijke voordracht door de gemeenteraad van de beoogde nieuwe burgemeester gaat naar de minister
van Binnenlandse Zaken, die vrijwel altijd deze
voorkeur van de gemeenteraad volgt. “Als de
minister afwijkt van de voordracht, mag ze dat
zelf in deze raad komen uitleggen”, zei Van de
Donk stellig. Hij onderstreepte hiermee de belangrijke rol van de gemeenteraad in het proces
van benoeming. Volg het laatste nieuws over
de zoektocht naar de nieuwe burgemeester via
Veldhoven.nl/nieuweburgemeester.
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‘Afhandeling van meldingen burger kan echt beter’

Nieuwe raadsleden
houden een maidenspeech
Het blijft een bijzonder moment, of je nou voor het eerst in de gemeenteraad, provinciale staten
of de Tweede Kamer het woord voert. Op 7 mei ging de nieuwe raad van start en grepen vier net
gekozen raadsleden de kans aan om hun maidenspeech te houden. Ze werden door burgemeester
Letty Demmers na afloop gefeliciteerd met een bloemetje.
Drie van hen pakten een dankbaar onderwerp aan: de wijze
waarop de gemeente omgaat
met meldingen en klachten van
haar burgers. Volgens de rekenkamercommissie (RKC), die
daar onderzoek naar deed, worden meldingen zorgvuldig geregistreerd, en is ook de bewaking
van de voortgang in orde. Maar
de uiteindelijke afhandeling laat
te wensen over. Uit de enquête
van de RKC blijkt dat liefst 60%
van de burgers uiteindelijk niet
tevreden is over de afhandeling.
De meldingen gaan over beheer
en onderhoud van het openbaar gebied: van de spreekwoordelijke losse stoeptegel
tot slecht groenonderhoud, kapotte straatverlichting, overlast
door bomen en problemen met
de riolering.

Bron: Bru.nu

De aanbevelingen die de rekenkamercommissie aan de raad
deed naar aanleiding van haar
onderzoek, hielden verband
met die matige respons:
bouw feedback in je systeem in, zodat je goed op
de hoogte bent van wat
je burgers vinden van de
afhandeling. En communiceer helder naar de burger
wat ze kunnen verwachten van de gemeente,
dus wat je als ge-

meente wél kunt verbeteren en
wat niet.
Beide aanbevelingen werden
gretig onderstreept en overgenomen door de ‘maidenspeechers’: Vivianne van WierenKraayvanger (VVD), Yvonne
Luijkx (BurgerPartij Veldhoven)
en Jurre van der Velden (GBV).
“De burger moet meer terughoren wat er met zijn melding
is gedaan. Laten we deze aanbevelingen snel in de praktijk
brengen. Ze sluiten bovendien
aan bij het nog vast te stellen
coalitie-akkoord”, klonk het
geroutineerd.
GELE KAART
Hun meer ervaren raadscollega’s sloten zich onverkort bij
hen aan. Pierre Bijnen (GBV)
zei veel waarde te hechten aan
dit RKC-onderzoek. “Voor veel
mensen is een melding vaak de
enige actie in hun leven die zij
richting gemeente maken. Dus
zorg dat zij zich gehoord voelen!” Marionne van Dongen
(CDA) zei ronduit geschrokken
te zijn van de uitkomst van het
onderzoek en zag het rapport
van de commissie als een ‘gele
kaart’ richting de gemeente.
Zo zwaar tilde wethouder Hans
van de Looij (GBV) er niet aan.
“Ik ben blij met het rapport,
maar natuurlijk niet met alle
uitkomsten. Het meldingsysteem blijkt goed
te werken, de terugkoppeling naar
de burger moet beter.” Hij gaf een voorbeeld hoe een ‘positieve’
afhandeling van een
melding toch tot

WIST JE DAT...?
...een maidenspeech de eerste toespraak is van een persoon in een
bepaalde functie? In het geval van een raadslid is het de eerste keer
na de beëdiging in de gemeenteraad dat hij of zij in een raadsvergadering het woord voert bij een agendapunt.

ontevredenheid kan leiden.
“Wij krijgen een melding over
kapotte straatverlichting en geven dat door aan Essent. Wij
hebben het dan volgens ons
systeem goed afgehandeld en
de burger krijgt bericht dat de
melding is afgerond. Maar als
Essent de lamp vervangt die de
volgende dag wéér kapot gaat
omdat het niet aan de lamp
maar aan kortsluiting elders ligt,
dan reageert de burger natuurlijk teleurgesteld.”
VERWACHTINGEN MANAGEN
Het gaat er ook om de verwachtingen van de burger goed
te ‘managen’. Onder meer Ingrid Hartlief (D66) en Peter Saris (VVD) vroegen zich af hoe
en wanneer dat moest. Volgens
de beide aanwezige RKC-leden
kan dat het beste zodra de
melding binnenkomt. Het ligt
verder niet op de weg van de
commissie om daar concretere
aanbevelingen over te doen.
“Dat is een taak voor het college van B&W, die moet dat regelen. Wij signaleren alleen en
zijn als zodanig een hulpmiddel voor de raad”, stelde RKCvoorzitter Van den Heuvel.
Die bedankte ook de twee
raadsleden die de afgelopen
jaren deel uitmaakten van de
rekenkamercommissie. Beiden
verlaten de raad. D66-er Willem Hornman keert niet terug
in de raad, terwijl Daan de Kort
(VVD) naar alle waarschijnlijkheid volgende week toetreedt
tot het nieuwe college van
B&W.
En dan was er op 7 mei nog
een vierde maidenspeech: van
het nieuwbakken GBV-raadslid
Tavita van Galen. Zij bewaarde
haar toespraak voor het laatste
agendapunt van de raad: het
bekrachtigen van de reparatie
van het derde jaar WW in de
CAO van gemeenten.

Wethouder financiën Wijman:

Vertrek met positief gevoel
D66-wethouder Piet Wijman van financiën heeft met opgeheven
hoofd afscheid genomen. Hij verlaat het gemeentebestuur met
een begroting die een stuk gezonder oogt dan de laatste jaren het
geval was. In de eerste Kwarap van 2018 (kwartaalrapportage van
de lopende begroting) kon hij een forse positieve bijstelling van
de begroting presenteren.
Voor 2018 wordt een begrotingsoverschot van 680.000 euro verwacht. In de jaren erna loopt dat overschot op naar ruim 3 miljoen. Wijman bleef echter voorzichtig: “De mei-circulaire van het
ministerie van Financiën is nog niet binnen. Die kan daar al weer
verandering in brengen.” Ook partijgenote raadslid Ingrid Hartlief
(D66) maande de raad zich ‘niet rijk te rekenen’.
De aantrekkende economie en verkoop van bouwgrond hebben
uiteraard een positief effect op de Veldhovense begroting. Wim
Meijberg (PvdA) constateerde opgelucht dat de tekorten in de
jeugdzorg niet verder zijn gestegen. Peter Saris (VVD) was het
grote bedrag (5 miljoen) aan projecten opgevallen, dat is doorgeschoven van 2017 naar 2018. Dat komt vooral door stagnatie
van het Kempenbaan-project. Deze weg moet worden verlengd
en aangesloten op de A67, maar door milieuregels – de zogeheten PAS - en enkele zienswijzen tegen deze plannen zorgen voor
flinke vertraging. “We zouden daar zo snel mogelijk de schop in
de grond willen zetten, maar realisatie laat nog even op zich wachten”, benadrukte Wijman.

Het plan is om de Kempenbaan te ontwikkelen tot 2x2 rijstroken in beide
richtingen en aan te sluiten op de A67 aan de westkant en de N2 aan de oostkant

Saris doelde overigens ook op de Zilverbaan die nu in aanleg is.
“Eigenlijk ligt die weg er al, maar het begin en het einde ontbreken nog. Sluit die weg snel aan!” Wethouder Ad van den Oever
(VVD) gaf aan dat de aansluiting van Zilverbaan op Knegselseweg
in augustus klaar is. Vanaf 14 mei is deze weg afgesloten om de
rotonde te realiseren. Wethouder Van den Oever verwacht dat er
na augustus dan ook meer rust komt op de drukke kruising Nieuwstraat – De Plank.
AFSCHEID NA VIER JAAR
Aan het einde van de raadsvergadering richtte burgemeester
Demmers een dankwoord aan wethouder Piet Wijman. De D66wethouder beheerde in het college vier jaar lang de portefeuille
financiën, grondzaken, milieu en duurzaamheid en verder onder
meer ontwikkeling van een nieuw zwembad, locatie Bossebaan,
sport, kunst en cultuur. Ingrid Hartlief, fractievoorzitter van D66,
memoreerde zijn bescheiden opstelling. “Gemeentelijke financiën
zijn heel complex. Ze waren bij jou in goede handen. Je zei altijd
met nadruk: we hebben het samen gedaan in het college.”
Piet Wijman had zelf uiteraard het laatste woord. “Ik kijk met dankbaarheid terug, en draag de gemeentelijke financiën met een gerust
hart over aan mijn opvolger. En duurzaamheid is niet langer een
linkse hobby, maar vast onderdeel van beleid geworden. Ik ben ook blij dat er voor de invulling van de
locatie Bossebaan nu concrete stappen zijn gezet.”
Tijdens de raadsvergadering op 14 mei worden
de wethouders van het nieuwe college van burgemeester en wethouders benoemd. Dit college
zal bestaan uit wethouders van de partijen VVD,
GBV en PvdA.

