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Besluitenlijst van de BIJZONDERE OPENBARE vergadering van de gemeenteraad van Steenbergen 

 

Op: 29 februari 2012 

Aanvang: 20:30 uur   

Locatie: de raadszaal van het gemeentehuis 

  

Aanwezig: de heer  J.W. Boluijt         plaatsvervangend voorzitter 

 

 de dames  D. Abresch     lid  

  L.C.M. Baselier    lid 

  C.A.M. Korst-Dingemans   lid  

  P.W.A. Lepolder    lid 

  W.A.M. Baartmans    lid 

  M.J.E. van der Blom   lid 

  

 de heren C.A.M. Aarts    lid 

  W.J. Van den Berge    lid 

  J.W. Boluijt                    lid 

  N.C.J. Broos    lid 

  J.W. Huijbregts     lid 

  L.M.N. Van Pelt    lid      

  M.H.H.I. Remery    lid 

  C.F. Zijlmans    lid    

   G.G. de Neve                        lid 

  M.J.M. van Zundert    lid 

   J.H.F. Weerdenburg   lid 

  V.J. van den Bosch    lid 

  J.G. Ooms     lid 

 

  C.J.M. van Geel    wethouder 

  L.C.M. Heijmans    wethouder 

  A.M.C. Van Kesteren    wethouder  

  P.J.H.M. de Koning    wethouder 

       

 mevrouw  E.P.M. van der Meer   griffier 

   

Pers:    5 personen 

Omroep:  6 personen 

Publieke tribune:  25 personen 

 

 

1. Opening.  

De voorzitter opent de vergadering om 20:30 uur.  

 

2. Toelichting van de voorzitter van de vertrouwenscommissie. 

Mevrouw Korst geeft de volgende toelichting op het proces en de keuze voor de kandidaat. Op deze extra 

dag wil ik  u graag als technisch voorzitter namens de gehele vertrouwenscommissie mededelen dat ons 

advies, om kandidaat nr.1  voor te dragen als eerste benoembare kandidaat, voor het ambt van het 

burgemeesterschap in Steenbergen, door de Gemeenteraad is aangenomen.  
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Om zover te komen, kostte tijd en energie maar was vooral ook een uitdagend proces. Wij hebben als 

vertrouwenscommissie op een plezierige manier samengewerkt en het hele proces is exact volgens de 

planning die wij vooraf gemaakt hebben gelopen.  

 

Er is op voorstel van de Raad een profielschets opgesteld die leidend is voor keuze voor het vinden van een 

kandidaat en waardig opvolger van onze huidige burgemeester, maar die ook de richting aangeeft voor de 

ontwikkeling van het burgemeestersambt voor de komende jaren.  

 

De Commissaris van de Koningin was positief over de profielschets omdat hierin helder aangegeven staat 

wat Steenbergen van een burgemeester verwacht. We waren dan ook bijzonder ingenomen met het feit dat 

er in november door de Provincie bekend werd gemaakt dat er maar liefst 28 sollicitanten waren voor de 

burgemeestersvacature in Steenbergen.  

Op 1 februari zijn we met de vertrouwenscommissie naar ’s-Hertogenbosch geweest en dat leidde tot de 

selectie van 6 kandidaten waarmee we de gesprekken aangegaan zijn.  

Ter voorbereiding hiervan hebben we als vertrouwenscommissie bij een professioneel trainingsbureau een 

cursus gevolgd in voorbereiding van gesprek- en selectietechnieken. In deze cursus hebben we o.a. 

geoefend met een ‘oefen kandidaat burgemeester’. Dit leerde ons dat we vooral korte en duidelijke vragen 

moesten stellen en hoe diepgang te krijgen door de manier van vragen stellen.  Daarnaast hebben we ook 

een gespreksleidraad gemaakt. Dit hield in dat we de gesprekken gingen voeren met duo’s over een viertal 

rollen die een burgemeester heeft; n.l. zijn rol  als voorzitter, rol buiten de gemeente, rol als  

portefeuillehouder en de rol binnen de gemeente.  

We hebben een taakverdeling gemaakt en ook de rollen van de gespreksduo’s werden op het lijf 

geschreven.  

 

Begin februari hebben we de 1
e
 gespreksronde gevoerd.  

We hebben n.a.v. de 1
e
 gesprekken is besloten om met 3 kandidaten door te gaan naar de 2

e
 

gespreksronde. De kandidaten kregen hiervoor een opdracht mee. Ook hebben de tijd genomen om ons ook 

weer voor te bereiden op de 2
e
 ronde met het doel  om meer nieuwe en specifieke  informatie van de 

kandidaten naar boven te krijgen. Wij zijn niet over één nacht ( week)  ijs gegaan. De gesprekken verliepen 

gestructureerd en ontspannen en dat gaf ook ruimte om elkaar te leren kennen.  

 

Uit deze gesprekken hebben we unaniem vastgesteld dat mevrouw Saskia Bolten voor de 

vertrouwenscommissie de 1
e
 benoembare kandidaat zou zijn. Mevrouw Bolten heeft als politieke achtergrond 

‘Groen Links’ en is sinds 2006 wethouder in de gemeente Delft en sinds 2010 in de functie als Wethouder 

Participatie en Duurzame ontwikkeling gemeente Delft. Wij hebben in de gevoerde gesprekken 

geconstateerd dat zij een warme persoonlijkheid is die overtuigend overkomt met aantoonbare affiniteit voor 

Steenbergen, veel bestuurlijke ervaring, heeft met een groot netwerk maar vooral ook een verbinder is.  

 

Zij is  ervaren  in haar functie als loco-burgemeester met  ‘openbare orde en veiligheid’, één van de 

belangrijkste taken in het ambt van burgemeester. Ook hebben we vertrouwen dat deze kandidaat de rol van 

voorzitter van de Raad en College goed zal vervullen. Wij verwachten dat zij zal fungeren als burgermoeder 

van de gemeente.  

Het advies van de adviseurs is hierin ook meegenomen. Natuurlijk ook omdat ze in toekomst moeten 

samenwerken en goed op de hoogte zijn van het functioneren van een burgemeester in de dagelijkse 

werkzaamheden en de werking van het ambtelijk apparaat en de bestuurlijke cultuur op het stadhuis.  

Voor de totale vertrouwenscommissie was er een goede basis voor het ambt van burgemeester bij deze 

kandidaat. 

Ik wil hierbij namens de commissie bedanken in de 1
e
 plaats de griffier, mevrouw Lenneke van der Meer, 

door hoor bijzondere toegewijde werkzaamheden rond dit hele proces. De complimenten voor de vlekkeloze 

afwikkeling van deze gehele procedure. Ik wil de vertrouwenscommissie vooral bedanken voor de plezierige 

samenwerking en de band die we samen hebben opgebouwd op basis van vertrouwen en luisteren naar 

elkaar.  
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Ook bedank ik namens de commissie onze  gemeentesecretaris, mevrouw Ans Leloux,  die voor onze 

commissie een goede ondersteuner is geweest met haar advies.  

 

3. Voordracht burgemeesterskandidaat. 

De heer Van den Berge geeft een nadere toelichting. De heer Remery benadrukt het goede en plezierige 

proces van de vertrouwenscommissie. De heer Van den Bosch geeft aan dat het een voordracht betreft die 

ervoor zorgt dat er drie vrouwen aan de top van de gemeente Steenbergen staan. De heer Ooms geeft aan 

dat de raad het hoogste orgaan is. De voorzitter geeft mevrouw Korst het woord die aangeeft dat mevrouw 

Bolten zeer verheugd reageerde op de voordracht.  

 

De gemeenteraad stemt unaniem in met het voorstel. 

 

4. Sluiting. 

De voorzitter sluit de vergadering om 20:50 uur. 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Steenberg op 29 maart 2012. 

 

Griffier     voorzitter 

 

 

 

drs. E.P.M. van der Meer  J.J. Hoogendoorn 


	Aanwezig: de heer  J.W. Boluijt         plaatsvervangend voorzitter

