NOTULEN
van de openbare vergadering
van de raad van de gemeente Rozendaal
d.d. 30 oktober 2018

Aanwezig
Raadsleden:

dhr W.F. van den Akker, mw C.H. ter Brugge, mw L.M. Frequin, dhr G.H. van
Gorkum, mw E.J.G. Hupkes, dhr W.Ph. Jansen, mw C.P.M. van der Pas, dhr
G.J. Willemse, dhr R.H. Zendijk

Voorzitter:
Wethouders:
Griffier:

dhr J.H. Klein Molekamp
mw M.S. Albricht-Brinkman en dhr A. Logemann
dhr K.M. Schaap

Verslag:

Buro Service Overasselt, mw W.J.J. Verheijen Verkroost

1.

Opening

De voorzitter opent de vergadering om 19.59 uur en heet de aanwezigen van harte welkom.

2.

Bekendmaking aanbeveling van de raad inzake de invulling van de functie van
burgemeester van de gemeente Rozendaal

De voorzitter geeft het woord aan de voorzitter van de vertrouwenscommissie, mevrouw Ter Brugge.
Mw Ter Brugge deelt het volgende mee: De vertrouwenscommissie heeft op 8 oktober 2018
gesproken met de waarnemend Commissaris van de Koning in Gelderland, de heer J. Markink, in
aanwezigheid van de chef Kabinet, de heer H. Tromp. Tijdens dat gesprek zijn alle 48 kandidaten die
gesolliciteerd hebben op de vacature voor burgemeester van Rozendaal besproken. Dit heeft
geresulteerd in een selectie van zeven kandidaten. De vertrouwenscommissie heeft met drie
kandidaten op vrijdag 19 oktober 2018 en met vier kandidaten op zaterdag 20 oktober 2018 een
gesprek gevoerd.
De kandidaten zijn vragen gesteld over de onderwerpen:
-Achtergrond van de kandidaat
-Motivatie burgemeesterschap van Rozendaal
-Bestuurscompetenties op het gebied van organisatieveranderingen, bestuurlijke ervaring, persoonlijke bestuurskracht, zelfwerkzaamheid, profilering in samenwerkingsverbanden
-‘Verbindende’ capaciteiten van de kandidaat
-Representatieve verplichtingen van de burgemeester
-Bereidheid om 6 jaar het ambt van burgemeester van Rozendaal te bekleden
-Nevenfuncties
-ICT-vaardigheden
-Huisvesting in Rozendaal
Na de gesprekken heeft de vertrouwenscommissie geconstateerd dat drie van de zeven kandidaten
geschikt zijn voor het ambt van burgemeester van Rozendaal. De vertrouwenscommissie heeft vervolggesprekken gevoerd over de volgorde van de voordracht op donderdag 25 oktober en vrijdag 26
oktober 2018. Dit heeft geleid tot de volgende voordracht:
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Als nummer 1, en daar zijn wij heel gelukkig mee en daarover hebben wij in gezamenlijkheid besloten,
gaan wij voordragen:
Mevrouw drs. Ester Weststeijn-Vermaat uit Delft
Ester Weststeijn is een verrassende kandidaat wellicht, zij is jong, zij is een vrouw, heeft twee kleine
kinderen. Zij omschreef in haar sollicitatie: ik wil graag uw burgermoeder zijn, maar ook een moeder
op het Rozendaalse plein van de Dorpsschool met mijn twee kleine kinderen.
Zij is 41 jaar, woont in Delft en is concerncontroller bij de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Bij dezelfde
gemeente was ze daaraan voorafgaand twee jaar senior bestuursadviseur communicatie. Daarvoor
heeft ze een heel traject gehad, ze heeft een succesvolle carrière. Ze studeerde Bedrijfscommunicatie
en is cum laude afgestudeerd In Bestuurskunde aan de Radboud Universiteit. Ze heeft banden met
deze omgeving. Ze heeft haar opleiding aan de middelbare school op het Rhedens Lyceum gedaan
en woonde in de omgeving. Haar opa en oma woonden hier vlak om de hoek. Wij waren als vertrouwenscommissie aangenaam verrast door haar kwaliteiten en haar opstelling. Ze heeft ook ervaring
met organisatieveranderingen, wat in de komende jaren belangrijk is voor de gemeente Rozendaal.
We hebben met elkaar besproken dat we Rozendaal 2.0 willen zijn met een jonge en levendige inbreng en mevrouw Weststeijn brengt dit ook met zich mee. We hebben haar bestuurskundige capaciteiten en haar ervaring op dat gebied goed gecheckt. Om een voorbeeld te geven, zij heeft een grote
crisis binnen Pijnacker-Nootdorp heel bekwaam bestuurlijk aangepakt en opgelost. Ik kan u ook vertellen dat deze kandidaat de volledige steun krijgt van de commissaris van de Koning van de provincie
dus.
Ik kan nog heel veel over haar vertellen. Wij zijn gelukkig met deze kandidaat. Ik heb haar net gebeld.
Ze is zelf ook heel erg gelukkig dat zij nummer 1 op de lijst staat. We hebben met zijn allen vertrouwen
in een bijzonder goede en prettige samenwerking in de toekomst met Ester Weststeijn.

3.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 20.06 uur.
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