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Aanwezig:  

Voorzitter (wnd) de heer H.L.M. Bloemen 

Raadsgriffier: mevrouw J.I.M. le Comte 

Raadsleden: de heer E. Alofsen  VVD 

de heer Th. H.J. Bartels  PRD 

 de heer G. Beekhuizen  PvdA 

de heer T.A. de Boer  VVD 

mevrouw D.A. Bondt  D66 

de heer H.J. Boon  GroenLinks 

de heer R. Bouwman  D66 

mevrouw K. Braam-Maters  CDA 

de heer R.J.B. den Burger  VVD 

de heer T.C. van Dijk  D66 

 de heer T.T.M.G. Erkens   PvdA  

mevrouw C.D. Gerritsen-van Bentem  GemeenteBelangen 

de heer B. Harmsen  PvdA 

de heer W. Hoge  VVD 

de heer F.R. Huizinga  GemeenteBelangen 

de heer P.W. Kraak  D66 

de heer P.J. van Lent  CDA 

mevrouw M.C.M.L. Mansvelt Beck-Houpt  RZS 

mevrouw F.J. Mijnhart  D66 

mevrouw C.B. de Roo  GroenLinks 

de heer H.J. Tiemens   GemeenteBelangen 

 mevrouw E.L. Vink  GroenLinks 

de heer J.D. Wessels  CDA 

 

 

Portefeuillehouders: dhr. E. Heinrich, dhr. J. Verstand, mw. H.J. van den Berg-van Zijl, mw. A.D. Ruwhof 

 

Afwezig m.k.: 

  
Hetgeen dat uitgesproken is in de raad  is na te luisteren op www.renkum.nl onder raadsuitzendingen. 

 

1. Opening en vaststelling volgorde agenda. 
 
De voorzitter opent de vergadering om 21.30 uur. 

2. Burgerspreekrecht. 
 
Er heeft zich niemand aangemeld voor het burgerspreekrecht. 

Besluit: 

Aktie: 

3. Bekendmaking aanbeveling van de raad inzake de invulling van de functie van de burgemeester van de 
gemeente Renkum. 

 

De voorzitter geeft het woord aan de voorzitter van de Vertrouwenscommissie om de voordracht voor de 
burgemeester van de gemeente Renkum bekend te maken. 
 
Dhr. de Boer spreekt de volgende tekst uit: 
 
Zorgvuldige procedure 

http://www.renkum.nl/
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Voordat ik aan iedereen bekend maak wie als nummer één op voordracht van de gemeenteraad staat, wil ik kort 
nog even stilstaan bij hetgeen wat daaraan vooraf is gegaan. 
 
In april vorig jaar begon onze zoektocht naar een nieuwe burgemeester, toen Jean Paul Gebben op 19 april zijn 
ontslag aanbood aan Zijne Majesteit de Koning. Die zoektocht mochten de acht fractievoorzitters uit de 
gemeenteraad, samen met wethouder Verstand en gemeentesecretaris Jeroen Steverink en met ondersteuning 
van de griffier, oppakken. 
 
Vanaf april 2016 is de Vertrouwenscommissie met de voorbereidingen voor de procedure begonnen.  
 
Als vertrouwenscommissie moet je niet alleen je eigen beeld van wat een burgemeester doet voor ogen hebben, 
maar ook om wat anderen (intern en extern) verwachten en wensen van de burgemeester. Een veelzijdig ambt 
van burgemeester vereist immers een breed inzicht. 
De Vertrouwenscommissie heeft daarom diverse groepen mensen gevraagd hun mening te geven over waaraan 
de nieuwe burgemeester zou moeten voldoen.  
Inwoners, ondernemers, instellingen en organisaties uit de gemeente konden een enquête invullen waarin ze een 
aantal stellingen en open vragen is voorgelegd. In totaal ontvingen we 265 reacties. 
 
Ook heeft de vertrouwenscommissie gesprekken gevoerd met de directeur van de VGGM, de teamchef politie en 
de hulpofficier van justitie. Dit zijn de mensen waar de burgemeester veel en nauw zal samenwerken op het 
terrein van de Openbare Orde & Veiligheid. 
 
And last but not least zijn natuurlijk raads- en commissieleden, het college en de ambtelijke organisatie (MT) 
gevraagd wat zij van hun burgemeester verwachten. Zij konden de bestuursstijlenmonitor invullen. Hierin konden 
zij aangeven wat een bestuurder volgens hen moet doen om effectief te zijn. Welke waarden deze persoon zou 
moeten hebben. 
 
Met al deze informatie op zak, is de profielschets opgesteld. Dit heeft de Vertrouwenscommissie niet alleen 
gedaan. Zij heeft hierbij dankbaar gebruik gemaakt van de diensten van Jan Streefkerk van Consort. Jan 
Streefkerk heeft veel ervaring met dit soort procedures en kent onze gemeente van eerdere procedures.  
 
Vanaf het moment van het vaststellen van de profielschets geldt voor de Vertrouwenscommissie de 
geheimhouding. Ik kan u dan ook over de rest van de procedure niet veel meer vertellen, behalve dan dat deze 
goed is verlopen. 
 
En dan kom ik bijna bij het moment suprême. Ik houd de spanning er nog even in, want ik wil een aantal mensen 
danken die nauw betrokken zijn geweest bij de procedure. 
 
Allereerst mijn college fractievoorzitters voor de prettige, constructieve en soms pittige discussies. We hebben 
vele uren samen doorgebracht, zelfs in het weekend. Het was me een waar genoegen om jullie voorzitter te zijn. 
Speciale dank nog aan mijn plaatsvervanger Tom Erkens, die ik de laatste tijd zelfs nog vaker heb gezien dan 
jullie. 
Dank ook aan de adviseurs, Jasper en Jeroen, die hun rol heel integer hebben vervuld en met hun bijdrage de 
commissie van goede inzichten hebben voorzien.  
Luuk Donderwinkel wil ik bedanken en dan niet alleen voor zijn hulp bij het opstellen van de enquête, maar voor 
zijn waardevolle adviezen ook gedurende de periode voorafgaand aan het opstarten van deze procedure.  
De griffier verzocht mij de griffiemedewerkers te bedanken die gedurende de procedure, waarbij de griffier al haar 
aandacht aan de Vertrouwenscommissie heeft besteed, dubbel zo hard hebben gewerkt om de overige raads- en 
commissieleden te ondersteunen. 
Tot slot wil ik de griffier, Joyce le Comte, bedanken voor haar tomeloze inzet, alle gegeven adviezen en 
ondersteuning gedurende dit intensieve proces. 
 
Unanieme voordracht 
De vertrouwenscommissie van de gemeente Renkum heeft het unanieme advies aan de raad uitgebracht om 
mw. Agnes Schaap als de eerst aanbevolen persoon voor te dragen als nieuwe burgemeester van de gemeente 
Renkum. Ik kan u de verheugende mededeling doen dat de raad deze voordracht heeft overgenomen. En ook de 
commissaris van de Koning heeft laten weten dat hij van harte instemt met de voordracht van Agnes Schaap als 
burgemeester van Renkum. 
 
Op de vertrouwenscommissie maakte mw. Schaap meteen al een zeer authentieke indruk.  
Ze weet mensen gemakkelijk voor zich te winnen met haar flair, levendige inbreng en nuchtere kijk op zaken. Ze 
is een pragmatisch, evenwichtig en authentiek bestuurder. Iemand die staat voor haar zaak.  
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Zij is gericht op resultaat en doel en werkt vanuit een visie. Dit sluit aan op de huidige bestuurlijke- en 
organisatorische ontwikkelingen in de gemeente Renkum.  
Met haar ondernemende instelling en brede interesse zal mw. Schaap zeker kansen signaleren voor onze 
gemeente. Ze zal innovatieve ideeën of nieuwe ontwikkelingen op hun toegevoegde waarde beoordelen en 
haalbaarheden effectief inschatten. 
 
Haar ‘politiek’ bestuurlijke ervaring heeft ze als raadslid en wethouder opgedaan in gemeente Wijchen. Verder 
heeft ze ruime ervaring als bestuurder en als directeur van een grote zorginstelling.  
De Vertrouwenscommissie heeft mw. Schaap leren kennen als een energieke, verbindende en inspirerende 
persoonlijkheid. Zij heeft de indruk achtergelaten dat zij zaken voor elkaar krijgt en daarbij mensen aan elkaar 
verbindt.  
 
Wanneer we mw. Schaap langs de lat van de profielschets leggen, is zij de “mensgerichte regisseur” en 
“toekomst gerichte realist” die wij zoeken. Ze voldoet daarbij ook aan alle vier de basis bestuurscompetenties 
(onafhankelijkheid, bindend vermogen, integriteit en stressbestendigheid). 
 
De vertrouwenscommissie heeft er vertrouwen in dat mw. Schaap de gemeente zes jaar zal dienen. Zij heeft de 
vertrouwenscommissie ervan weten te overtuigen dat zij bewust en vol overtuiging voor het ambt van 
burgemeester van Renkum kiest.  
De raad van de gemeente Renkum besluit daarom in zijn raad van 9 februari 2017 mw. Agnes Schaap als eerste 
aanbevolen persoon op de voordracht aan de Koning te plaatsen. 
 
De installatie van de nieuwe burgemeester vindt plaats op 12 mei 2017. 
 
 Agnes Schaap 

     
 

Gelet op: 
-   artikel 61 van de Gemeentewet; 
-   het raadsbesluit tot het vaststellen van de verordening op de vertrouwenscommissie     
    van 28 september 2016, waarbij is besloten tot benoeming van de voorzitter, de  
    plaatsvervangend voorzitter en de overige leden van de vertrouwenscommissie;     
-   de sedertdien door de vertrouwenscommissie, conform de Gemeentewet en genoemde  
    verordening, verrichte werkzaamheden; 
-   het verslag van bevindingen inclusief de concept-aanbeveling van de   
    Vertrouwenscommissie, uitgebracht op 9 februari 2017 aan de commissaris van de Koning  
    en aan de raad; 
 
besluit: 
 
-  overeenkomstig bovengenoemd verslag van bevindingen en concept-aanbeveling van de     
    Vertrouwenscommissie mw. A. Schaap aan te bevelen bij de Minister van Binnenlandse Zaken en  
    Koninkrijkrelaties voor diens voordracht voor benoeming tot burgemeester van de gemeente Renkum. 

Actie: 
De griffier verzendt de benodigde bescheiden naar de Commissaris van de Koning en de Minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties 

4. Sluiting. 

Om 21.41 uur sluit de voorzitter de vergadering. 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 22 februari 2017  

de raadsgriffier,      de voorzitter, 

 

mevrouw J.I.M. le Comte    de heer H.L.M. Bloemen 


