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NOTULEN RAAD 9 februari 2023 

 
Voorzitter:   mevrouw L.M. Driessen-Jansen 
Griffier:        mevrouw G.J. Buijs 
 
Aanwezig zijn de leden van de raad:  
(Lokale Partij Leiderdorp); dhr. H.K. Langenberg, mw. K. Balak, dhr. E. Filemon, dhr. H.P.M. 
Verheggen, dhr. R.S.L.M. van Beelen, (PvdA/GroenLinks); dhr. O.C. McDaniel, mw. S.M.A. van 
Roemburg, dhr. S. Overduin, dhr. R. Schmidt, (VVD); dhr. F. van Noort, mw. M. Breedveld, dhr. N. 
Verwers, dhr. T.H.J. Groentjes, (D66); mw. P. van Brandenburg, mw. M. van Ulden, mw. H.C. 
Barendse-Wijminga, (CDA); mw. M. Hempen, mw. M. van der Stelt en (ChristenUnie-SGP); dhr. A.N. 
Janssen. 
 
 
Verder aanwezig: 
Commissaris der Koning: de heer J. Smit 
Kabinetschef:   de heer T.W. Andriessen  
Wethouders:   de heer H. Romeijn en de heer B. Vastenhoud 
Gemeentesecretaris:  mevrouw A.M. Roos (waarnemend secr. Vertrouwenscommissie) 
Ondersteuning griffie: mevrouw M. Kimah (raadsnotulen), mevrouw M.A. van Diepen en 

mevrouw L.H.M. van der Meer  
Publieke tribune:  5 personen 
Pers:    3 personen 
 
Afwezig: raadsleden mevrouw M.D. van Beek (PvdA/GroenLinks),  

de heer J.L.M. Bruggeman (Lokale Partij Leiderdorp),  
mevrouw. M. Breedveld (VVD) en de heer D. Binnendijk (wethouder) 

 
 
1. Opening 
De voorzitter mw. Driessen-Jansen opent deze zeer bijzondere raadsvergadering om 19.33 uur in 
aanwezigheid van de commissaris van de Koning dhr. Smit en de kabinetschef dhr. Andriessen en 
heet allen hartelijk welkom, ook de kijkers thuis die deze vergadering live volgen via de website. 
Doel van deze avond; we zijn allen vanavond bijeengekomen om de profielschets met elkaar vast te 
stellen en te bespreken met de commissaris van de Koning volgens een vast protocol. 
 
De voorzitter mw. Driessen-Jansen noemt de afwezigheid van de raadsleden mw. Van Beek 
(PvdA/GroenLinks), mw. M. Breedveld (VVD), dhr. J.L.M. Bruggeman (Lokale Partij Leiderdorp), en 
wethouder dhr. D. Binnendijk. 
 
De laatste keer dat we een soortgelijke avond hebben gehad in de gemeente Leiderdorp is in 2011 
geweest; toen ging het over de profielschets van de huidige burgemeester mw. Driessen-Jansen.  
Deze procedure, dit proces maak je als burgemeester, in het geval van de huidige burgemeester, 
maar één keer mee, het gaat over de abdicatie en de benoeming van een kroonbenoemde opvolger.   
 
2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt ongewijzigd en hierbij conform vastgesteld.  
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3. Verordening op de Vertrouwenscommissie Leiderdorp 2023 
Het verzoek aan de raad is: 

▪ de Verordening op de Vertrouwenscommissie benoeming burgemeester Leiderdorp 2022 in te 
trekken;  

▪ de Verordening op de Vertrouwenscommissie Leiderdorp 2023 vast te stellen; 
▪ De volgende personen te benoemen als lid van de Vertrouwenscommissie: de heer H.K. 

Langenberg, de heer O.C. McDaniel, de heer F. van Noort, mevrouw P. van Brandenburg, 
mevrouw M. Hempen en de heer A.N. Janssen. 

▪ De volgende persoon te benoemen als adviseur van de Vertrouwenscommissie: de heer H. 
Romeijn, met uitzondering van de klankbordgesprekken. 

▪ De gemeentesecretaris ter ambtelijke ondersteuning aan de Vertrouwenscommissie toe te 
voegen met uitzondering de klankbordgesprekken. 

 
Het woord wordt door de voorzitter mw. Driessen-Jansen gegeven aan mw. Hempen van de fractie 
van het CDA, die er graag iets over wil zeggen.  
In het Leidsch Dagblad van afgelopen maandag (6 februari 2023) heeft gestaan dat alle fracties een 
fractievoorzitter hebben afgevaardigd behalve het CDA – dat blijkt een fout van de journalist, hij 
heeft ons excuses aangeboden. Mw. Hempen (CDA) heeft hier best veel vragen over gekregen ook 
vanuit Leiden en wil hierbij heel duidelijk benadrukken dat óók het CDA met een fractievoorzitter 
zitting neemt in de Vertrouwenscommissie. 
 
Waarvan akte van deze rectificatie.  
 
U, de raad besluit;  

1. de Verordening op de Vertrouwenscommissie benoeming burgemeester Leiderdorp 2022 in te 
trekken;  

2. de Verordening op de Vertrouwenscommissie Leiderdorp 2023 vast te stellen; 
3. De volgende personen te benoemen als lid van de Vertrouwenscommissie: de heer H.K. 

Langenberg, de heer O.C. McDaniel, de heer F. van Noort, mevrouw P. van Brandenburg, 
mevrouw M. Hempen en de heer A.N. Janssen. 

4. De volgende persoon te benoemen als adviseur van de Vertrouwenscommissie: de heer H. 
Romeijn, met uitzondering van de klankbordgesprekken. 

5. De gemeentesecretaris ter ambtelijke ondersteuning aan de Vertrouwenscommissie toe te 
voegen met uitzondering de klankbordgesprekken. 

 
Aldus conform besloten in de openbare raadsvergadering van de gemeente Leiderdorp, donderdag   
9 februari 2023. 

 
1. Overleg met de commissaris van de Koning over het voorstel tot vaststelling van de 

profielschets voor de te benoemen burgemeester van Leiderdorp 
De voorzitter mw. Driessen-Jansen schetst hoe dit agendapunt eruit zal zien: 

▪ Er zal zo meteen eerst een filmpje over Leiderdorp worden getoond, dit gebeurt op vier 
schermen in het midden van de raadzaal. 

▪ Nadat het filmpje is afgespeeld zal het woord worden gegeven aan de voorzitter van de 
Vertrouwenscommissie dhr. Langenberg (Lokale Partij Leiderdorp). 

▪ Daarna komen er een aantal vragenrondes geleid door de voorzitter mw. Driessen-Jansen, 
maar er wordt vastgesteld wie het woord krijgt door de voorzitter van de 
Vertrouwenscommissie dhr. Langenberg (Lokale Partij Leiderdorp).  

 
De leden van de Vertrouwenscommissie worden vervolgens door de voorzitter mw. Driessen-
Jansen bij naam genoemd; 
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− dhr. H.K. Langenberg (Lokale Partij Leiderdorp) 

− dhr. O.C. McDaniel (PvdA/GroenLinks) 

− dhr. F. van Noort (VVD) 

− mw. P. van Brandenburg (D66) 

− mw. M. van Hempen (CDA) 

− dhr. A.N. Janssen (ChristenUnie-SGP) 
 
Het filmpje over Leiderdorp wordt gestart en afgespeeld. Het filmpje is gemaakt door een lokale 
ondernemer, tevens podcast genoot van onze commissaris van de Koning dhr. Smit. 
 
Hierna wordt het woord gegeven aan de voorzitter van de Vertrouwenscommissie dhr. Langenberg 
(Lokale Partij Leiderdorp) voor een toelichting op de profielschets. 
 
Tekst; citaat (woordelijk verslag);  
 
Dank u voorzitter, 
Commissaris ik begin met u te bedanken voor uw komst naar dit mooie dorp. 
Leiderdorp staat voor de uitdaging een nieuwe burgemeester te vinden, die minstens zo goed moet 
zijn als de huidige. U kent haar ook en u begrijpt dat dit een zware taak is voor de 
Vertrouwenscommissie.   
U heeft zojuist een filmpje gezien dat een mooi beeld geeft van de prachtige gemeente Leiderdorp. 
Een filmpje overigens, zoals eerder aangegeven door onze burgemeester, geproduceerd door een 
lokale ondernemer, u spreekt hem ook weleens dus de kwaliteit van het filmpje zal u dan ook niet 
verbazen. Er zit echter voor u wel een risico aan dit filmpje: laat het uw vrouw eens zien en zij zal u 
vragen ‘waarom wonen wij eigenlijk niet in het mooie Leiderdorp?’. Mocht u zich bedenken, we 
hebben genoeg prachtige plekken om te wonen. 
 
Dit filmpje is gemaakt ter ondersteuning van de profielschets, graag loop ik samen met u door het 
profiel heen. 
Leiderdorp, een mooi en fijn dorp met ruim 27.000 inwoners, deze inwoners genieten van de 
ruimtelijke voorzieningen die de gemeente te bieden heeft, denk hierbij aan de vele 
sportverenigingen, de maatschappelijke organisaties en zorgvoorzieningen zoals bijvoorbeeld het 
Alrijne ziekenhuis. Daarnaast hebben we goede winkelvoorzieningen in Leiderdorp, zoals 
winkelcentrum de Winkelhof, winkelcentrum de Santhorst, winkelcentrum Oranjegalerij en hier 
vlakbij winkelcentrum WOOON én we hebben het industrieterrein De Baanderij in Leiderdorp met 
bedrijvigheid en ook consumenten winkels zoals de bouwmarkten en autobedrijven. 
Dit alles zorgt voor een goed ondernemersklimaat in onze gemeente en trekt vele bezoekers uit de 
regio. Daarnaast zijn er de tientallen zelfstandige winkels die de buurt levendig houden, maar ook de 
ligging van Leiderdorp mag niet onbenoemd blijven; in de Randstad en tussen groene polders met 
Leiden als goede buur zijn Schiphol en de G4-gemeenten zowel met het openbaar vervoer als met de 
auto goed bereikbaar. De regio kent ook vele fietsroutes, zo ben je binnen 10 minuten op het strand 
‘als je tenminste een beetje door fietst’.  
 
Voor dit soort momenten wordt ook vaak naar de bestuurskracht van een gemeente gekeken, wel, die 
bestuurskracht die is dik op orde. We zijn een financieel krachtige gemeente, meer dan 150 
medewerkers zetten zich dagelijks met enthousiasme in voor de Leiderdorpse inwoners en 
ondernemers. Als u overdag door dit gemeentehuis loopt, zult u ook merken dat het zoemt van de 
energie, veel jonge mensen maar ook medewerkers met veel ervaring. We werken intensief samen 
met omliggende gemeenten, in bijvoorbeeld Holland Rijnland, en met name met de Leidse regio. 
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Uitvoeringstaken zoals de sociale dienst zijn door de jaren heen met volle tevredenheid uitgevoerd 
samen met de gemeente Leiden, zo ook SP71 per januari geïntegreerd met de ambtelijke organisatie 
van Leiden, verleent diensten op het gebied van de bedrijfsvoering. 
De politieke bestuurskracht is ook prima; er wordt in de raad wel eens flink discussie gevoerd, maar 
na afloop zijn de persoonlijke verhoudingen nog steeds uitstekend én nemen we bij de nazit 
gezamenlijk een drankje. 
Ook de samenwerking tussen de raad en het college is goed en respectvol, samen nemen wij onze 
verantwoordelijkheid. Zo heeft de raad vorig jaar op voordracht van B en W unaniem de opvang van 
100 alleen reizende vluchtelingen en 120 Oekraïense vluchtelingen mogelijk gemaakt. 
De zorgvuldige wijze waarop wij dat deden is zelfs opgepikt door de landelijke media. 
 
De nieuwe burgemeester, wat voor persoon moet dat nou zijn?  
U hoort aan alles dat het een persoon moet zijn die op samenwerking is gericht. Via een enquête 
hebben we inwoners om een mening gevraagd, waarvan 200 hebben gereageerd op deze oproep. Zij 
willen allen een burgemeester die verbindend, betrokken en meelevend is, een burgemeester die 
boven de partijen staat, die past binnen de cultuur van ons dorp; een cultuur die zich kenmerkt door 
een sterke cohesie wat zich bijvoorbeeld uit in een hecht verenigingsleven; Iedereen is wel lid of 
supporter van welke vereniging dan ook.  
In het boekje van de profielschets voor de nieuwe burgemeester zult u meer uitspraken aantreffen 
van inwoners in Leiderdorp. 
 
Tot slot commissaris kom ik tot een afronding, zoals u in het filmpje heeft kunnen zien, bieden wij de 
nieuwe burgemeester een prachtige gemeente om te wonen, te werken en ook te recreëren.  
Een gemeente waar de nieuwe burgemeester van harte welkom is, wellicht heeft u nog wat vragen, 
samen met de andere leden van de Vertrouwenscommissie zou ik die graag willen beantwoorden. 
 
Ik dank u 
‘aldus citaat van de voorzitter van de Vertrouwenscommissie dhr. Langenberg (Lokale Partij 
Leiderdorp) 
 
De voorzitter mw. Driessen-Jansen dankt de voorzitter van de Vertrouwenscommissie 
dhr. Langenberg (Lokale Partij Leiderdorp) voor zijn bijdrage en gaat over tot het stellen van vragen 
door de commissaris van de Koning dhr. Smit.  
 
 
Tekst; citaat (woordelijk verslag); door de commissaris van de Koning dhr. Smit 
 
Mevrouw de burgemeester,  
Het is fijn om hier vanavond te zijn op een plek waar ik ook een deel van het leven heb ontdekt; van 
1970-1976 was ik zelf inwoner van de gemeente Leiderdorp, daar heb ik goede herinneringen aan, 
daarna ben ik in Leiden gaan studeren en in Leiden gaan wonen, maar het is altijd een thuiskomen als 
ik hier in Leiderdorp ben.   
Uw gewetensvraag waarom zijn we hier niet gaan wonen?, omdat mijn vrouw en ik zelf natuurlijk ook 
in Oegstgeest wilden gaan wonen, maar ik durf het niet hardop te zeggen, ‘het is allemaal één-pot-
nat’. 
U ziet, ik heb mij gekleed op vanavond in de kleur van Leiderdorp, een ‘gele’ stropdas, daar heb ik 
over nagedacht en het is goed om hier te zijn.  
Mooi, om ook zulke mooie woorden over u te horen mw. de burgemeester, we willen iemand die een 
beetje op u lijkt; in de woorden van de voorzitter van de Vertrouwenscommissie.  
Ik ken u ook als iemand die staat voor haar gemeente, ‘te vuur en te zwaard’ de zelfstandigheid van 
haar gemeente bevochten heeft, ook in de heftige discussies die we de afgelopen jaren al zoveel 
gehad hebben, dat is nu even niet aan de orde, daar gaan we deze avond niet mee beladen/belasten, 
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het enige wat ik erover wil zeggen is, dat als we naar een nieuwe kroonbenoemde burgemeester 
toegaan, de vraag op tafel blijft – zorg ervoor dat je dát kan leveren, waar je inwoners recht op 
hebben. 
Ik vind het ook knap hoe jullie met elkaar ook zeggen, we zijn trots op wat we bereikt hebben en daar 
gaan we nog een tijdje mee door. 
 
Inzake de eerste stap in de procedure wat gaan we doen.  

▪ Vanavond kom ik de profielschets in ontvangst nemen, die neem ik mee naar huis.  
▪ Vervolgens zal het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties de vacature 

openstellen en plaatst een advertentie op relevante sites en relevante bladen waar 
kandidaten naar kijken.  

▪ Vervolgens krijgen mensen een aantal weken de mogelijkheid een brief te schrijven; die 
schrijven zij aan Zijne Majesteit de Koning met tussenkomst van de commissaris van de 
Koning, de sollicitatiebrieven komen bij mij terecht.  

▪ Daarna ga ik om de tafel, samen met de Kabinetschef dhr. Andriessen en bekijken we welke 
mensen uitgenodigd zullen worden voor een eerste gesprek. Tijdens dit eerste gesprek zal 
worden gekeken of deze kandidaat ook een potentiële burgemeester voor Leiderdorp is. 

 
De komende tijd ben ik alleen maar bezig met dat soort procedures, er zijn heel veel vacatures in Zuid-
Holland; we hebben 50 gemeenten waarbij de ene na de andere vraagt om een nieuwe 
burgemeester. Het komt ook doordat er een stuwmeer is ontstaan als gevolg van de 
gemeenteraadsverkiezingen van het afgelopen jaar. Tegelijkertijd vinden er ook verschuivingen 
plaats, mensen gaan met pensioen en dat betekent ‘werk aan de winkel’. 
 
Het is mooi werk, maar dat betekent ook dat er een logistiek verhaal komt, een procedure;  

(1) die minimaal zeven tot acht maanden duurt gekoppeld aan de processen; 
(2) mensen moeten de tijd hebben om te schrijven (dit duurt meestal drie weken); 
(3) ook moeten mensen de tijd krijgen om afspraken te maken; 
(4) de koning moet ook nog tijd maken om zijn handtekening te zetten; 
(5) het kabinet, de minister moet er iets van vinden, kortom dit heeft allemaal doorlooptijd 

nodig. 
 
Voor Leiderdorp betekent dit, dat ik al heel vroeg deze profielschets in ontvangst kom nemen, de 
installatie van de nieuwe burgemeester is voorzien in november van dit jaar (2023). 
Dat betekent dat we zorgvuldig naar de opvolger zoeken van de huidige burgemeester en dat de 
logistiek van ons vraagt dat we nu de profielschets in ontvangst nemen en hiermee het proces dus 
wat langer duurt. 
Dit heeft ook te maken met de zomer die er tussenin zit, het is niet anders.  
Ik neem vanavond de profielschets in ontvangst voor een burgemeester die in november wordt 
geïnstalleerd, na het formele afscheid van de huidige burgemeester, dit is een ‘lange adem’. 
 
Het proces: 

▪ mensen krijgen gelegenheid te schrijven, dit duurt ongeveer 3 weken; 
▪ wij (commissaris van de Koning en kabinetschef) maken een eerste selectie; 
▪ de Vertrouwenscommissie komt naar het provinciehuis en de Vertrouwenscommissie krijgt 

inzage in het gehele sollicitantenbestand; 
▪ ik leg uit wie ik heb uitgenodigd en wat ik daarvan vind, van die personen; 
▪ en hoe ik tot een shortlist van benoembare en geschikte kandidaten voor Leiderdorp ben 

gekomen; 
▪ mijn taak is om die voorselectie te maken. U mag met iedereen die schrijft gaan praten, 

waarbij mijn taak is uiteindelijk een advies aan de minister te geven, ‘ik sta hierachter ja of 
nee’. Het is mij nog nooit overkomen in die negen jaar dat het anders loopt, ik heb er ook alle 
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vertrouwen in, ik zal voor u een eerste selectie maken – die bespreek ik vervolgens met de 
Vertrouwenscommissie. Soms resulteert dit dat er één iemand van die lijst afgaat, met als 
reden ‘meneer Smit die kennen we al, die hoeven we sowieso niet’ dat kan, ‘bespaar ons de 
moeite’ of , ‘waarom mogen we die niet op de lijst zetten’ dan praten we er over; uiteindelijk 
komen we er altijd op een goede manier uit; 

▪ Vervolgens wordt de lijst vastgesteld; 
▪ Dan gaat de Vertrouwenscommissie in gesprek met de kandidaten, het kunnen er acht of 

zeven zijn, maar gemiddeld zijn dit zes mogelijke kandidaten. De Vertrouwenscommissie heeft 
over het algemeen een redelijk royale keuze. Ik zal ook niet mijn voorkeur daarbij duidelijk 
maken; kortom het is echt aan de Vertrouwenscommissie om het gesprek te voeren met deze 
gemiddeld zes ‘benoembare’ kandidaten en ik hoor graag op wie uw keuze is gevallen.  

 
Stel, dat u komt met iemand waar ik niet in geloof of waar ik niet mijn handtekening onder kan 
zetten, wat mij nog niet overkomen is, maar dan ligt er een negatief advies van mij bij de minister.  
Dit is mij echter nog nooit overkomen. 
 
Nogmaals, u, de Vertrouwenscommissie, gaat met de mensen praten en komt een paar weken later 
op het provinciehuis en legt uit ‘dit zijn onze bevindingen’ en ‘wij (Vertrouwenscommissie) komen tot 
een tweevoudige voordracht’, waaruit duidelijk is nummer één willen wij als onze nieuwe 
burgemeester en nummer twee die houden wij achter de hand, voor het geval er iets met die nummer 
één blijkt te zijn of dat hij/zij er ineens niet meer is, ook dit is mij nog niet overkomen. Kortom, u moet 
met een tweevoudige voordracht komen én die nummer twee moet het ook kunnen worden ‘the 
designated survivor’.  
Deze procedure blijft geheim en is vertrouwelijk tot in de lengte van jaren; we gaan aan de gang met 
een Vertrouwenscommissie en die procedure is vertrouwelijk; er wordt heel veel over gesproken, naar 
mijn idee over gebabbeld, soms wordt er te gemakkelijk over gesproken ‘het moet transparant, het 
moet openbaar’, ‘mensen moeten het kunnen zien’. Ieder hier aan tafel die wel eens gesolliciteerd 
heeft in zijn leven zal er niet aan moeten gedacht hebben, dat als je solliciteert, de dag erop openlijk 
in de krant zou hebben gestaan dat u van plaats A naar plaats B wilt en welke baan u heeft.  
Uw huidige werkgever zal denken: nou mooi is dat, ik heb hem promotie aangeboden of ik heb hem 
dát aangeboden, nou gaat hij weg, wat heb ik nou aan die persoon ‘en dan wordt die persoon het 
niet en dán?’. 
Die vertrouwelijkheid heeft niets te maken met achterkamertjes politiek, dit heeft te maken met de 
zorgvuldigheid en de vertrouwelijkheid die hoort bij een ordentelijke sollicitatieprocedure. 
U zult merken dat als u dit proces gaat meemaken en aan het eind wordt gevraagd, ‘wat vond u 
ervan’ voor veel mensen is het een ‘once in a life-time experience’ en die zullen dan zeggen ‘nu begrijp 
ik het’. Dat gaan we hier ook doen, ik hecht aan die vertrouwelijkheid. Zodra we met de 
Vertrouwenscommissie bij elkaar gaan komen en over mensen gaan praten ‘mondje dicht’ ook naar 
de achterban. U heeft een mandaat gekregen van uw eigen achterban om een zorgvuldige 
selectieprocedure te volgen en te komen tot een afgewogen besluit; ‘een keuze voor een nieuwe 
burgemeester, wat niet niks is’ 
 
Vervolgens komt u bij mij op het provinciehuis en legt u uit ‘wat’ en daarna komt er een 
raadsvergadering dat begint met een besloten raadsvergadering waarin de Vertrouwenscommissie 
verslag doet van haar bevindingen en zegt ‘dit is onze tweevoudige voordracht, dit is nummer één en 
dit is nummer twee’.  
Vervolgens wordt in een openbare raadsvergadering (aansluitend op het besloten gedeelte) verteld 
wie de nummer één is, waarbij de nummer twee geheim blijft, ter bescherming van die persoon.  
Dan wordt ‘den volken kond gedaan’ wie u wilt voordragen als uw nieuwe kroonbenoemde 
burgemeester.  
Dat wordt dan in de regel overgenomen door de minister en vervolgens bevestigd door de 
handtekening van Zijne Majesteit. Ik vind dat zelf persoonlijk een hele mooie procedure van een mix 
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van getrapte verkiezing, want u kiest uiteindelijk zelf uit een aantal kandidaten. En wat is nou mooier 
dan dat het vervolgens bezegeld wordt door de handtekening van onze Majesteit. Dit proces gaan we 
de komende maanden met elkaar doen. Voor mij is dit een leuke manier om nauwer en intensiever op 
te trekken met een gemeente, dat ga ik dus nu met Leiderdorp doen en ik zie ernaar uit om dit op een 
prettige manier te doen. 
 
Dat gezegd hebbende, laten we gaan naar de profielschets. U zoekt de beste burgemeester voor 
Leiderdorp. Dat is ook wel verstandig, want als u nou de beste burgemeester voor Oegstgeest zou 
hebben gezegd; dan zou ik zeggen: hè. Goed dat u de beste burgemeester voor Leiderdorp zoekt.  
En Leiderdorp ja, een mooie gemeente, dat beschrijft u ook. Een nuchtere eerlijke profielschets waarin 
u beschrijft wat Leiderdorp is en waar u aan hecht met elkaar. 
 
Ik ga een paar vragen stellen om eens met elkaar over in gesprek te komen.  

(1) U heeft gelukkig ook uw inwoners geconsulteerd ‘denk eens mee’. Dit heet in deze tijd 
participatie. Van de bijna 28.000 inwoners hebben 183 inwoners gereageerd. Die 183 
mensen hebben meegedacht over het profiel van uw burgemeester. Wat valt u daar het 
meest in op? Wat sprong daar het meest in uit en wat vindt u daarvan? Ik heb een paar 
opmerkingen gezien in de profielschets. U zoekt een ‘schaap met vijf poten’, maar ‘een 
schaap met vijf poten loopt mankt en bestaat niet’. Maar wat hebben de inwoners 
gezegd? Ik heb over veiligheid gehoord, zichtbaar voor de mensen. Maar wat kwam daar 
meestal uit?  

(2) Ik wil vragen aan u, wat betekent Leiderdorp in de regio, welke rol speelt Leiderdorp in de 
regio? We hebben de afgelopen jaren veel gesproken over de Leidse regio, met de 
commissie Brinkman aan de gang geweest, onderzoeken, eindeloos het ‘f-woord’ of het 
‘h-woord’ aan de orde geweest. Ik zal het niet gebruiken vanavond. Los van deze 
discussie, welke rol speelt Leiderdorp in de regio? 

(3) Met welke boodschap of opdracht stuurt u straks uw nieuwe burgemeester op pad? 
(4) Kunt u iets vertellen over de sfeer in de raad, op welke manier komt u met elkaar tot 

besluiten in de raad, is dat hard op de inhoud of zacht op de persoon, is het prettig, is dat 
hard? Ik heb ook gehoord, we drinken daarna nog een drankje, ‘eind goed al goed’. 

(5) Kunt u iets zeggen over de uitdaging in de openbare orde en veiligheid, wat speelt hier?  
(6) De burgemeester is de hoeder van integriteit. Zijn er zaken die hier spelen waar de nieuwe 

burgemeester rekening mee moet houden? U vraagt van uw burgemeester dat die een 
boegbeeld is en de trekker. U als raad bent de baas en je moet ook de ruimte geven aan 
een burgemeester om die boegbeeld functie te kunnen invullen. 

(7) Hoe gaat het spel hier, boegbeeld, maar ook het spel in het college met wethouders die 
ieder een politieke portefeuille hebben en ook van de burgemeester het nodige verlangen. 
Vertel daar eens iets over, hoe het hier in Leiderdorp gaat. 

(8) Tot slot; u heeft mij de gewetensvraag gesteld, waarom zou iemand hier in Leiderdorp 
willen wonen en zich gaan vestigen? 

 
Het woord wordt door de voorzitter mw. Driessen-Jansen gegeven aan dhr. Langenberg (Lokale 
Partij Leiderdorp), voorzitter van de Vertrouwenscommissie, die de vragen zal verdelen. 
Er zijn een hoop goede vragen gesteld. De beantwoording is als volgt verdeeld. 
 
Inzake de participatievraag, hoe heb je de inwoners betrokken bij het gebeuren? 
Mw. Van Brandenburg (D66) kan hier mogelijk wat over vertellen. 
Deze vraag zal worden beantwoord door mw. Brandenburg (D66) 
Leiderdorp telt 27.659 inwoners waardoor je dichterbij de 28.000 inwoners zit. Wij hebben 183 
ingevulde antwoorden gekregen en daar zaten een aantal interessante opmerkingen bij. Het waren 
twee delen in de vraagstelling. De ene was: waar richt u zich vooral op. Dat waren punten zoals alle 
inwoners willen een burgemeester die zich richt op: alle inwoners; goed en integer bestuur; 
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openbare orde, veiligheid en handhaving. Deze waren de top drie die eruit kwamen. Het andere deel 
van de vraag, die reeds is beschreven in de toelichting van dhr. Langenberg (Lokale Partij Leiderdorp), 
waren de soort competenties die men daarbij zocht. Daar kwamen deze drie punten vooral naar 
voren: zichtbare aanwezigheid en benaderbaar, verbindend en betrouwbaar/integer.  
 
Inzake de regionale samenwerking 
Deze vraag zal worden beantwoord door dhr. Janssen (ChristenUnie-SGP);  
Onze gemeente Leiderdorp is gericht op samenwerking, dit hebben we ook beschreven in het profiel. 
Wij hebben een open houding naar de regio, maar willen wel bestuurlijk zelfstandig zijn. Dat kwam 
ook in het filmpje naar voren.  
Kortom, de gemeente Leiderdorp werkt intensief samen in de regio én pakt alle kansen waar dat 
mogelijk is, máár doet dat vanuit eigen kracht. 
 
Inzake openbare orde en veiligheid 
Deze vraag zal worden beantwoord door dhr. Van Noort (VVD)  
Het zit heel goed als het gaat om de openbare orde en veiligheid in Leiderdorp. Heel veel zaken die te 
maken hebben met openbare orde en veiligheid gebeuren eigenlijk buiten het zichtveld van de raad. 
Vanuit één op één gesprekken is gebleken dat onze huidige burgemeester hier heel druk mee bezig 
is. Er gebeuren wel eens dingen rondom, onder andere, de sociale veiligheid of fysieke veiligheid. Dat 
krijgen wij niet altijd mee vanuit de raad. Dit zou denk ik ook zo horen te zijn, aangezien de 
burgemeester de zaken kan oplossen die er op dat moment spelen.  
 
Als we kijken naar de openbare orde en veiligheid en de vraagstukken, met andere woorden: 
wat zijn de vraagstukken die er spelen? Dit zijn toch de zaken die je hoort rondom hangjeugd, 
(jeugd)overlast in de parken. Vandaag nog, een vrachtwagen langs de A4. Ik kan me hierbij 
voorstellen dat onze burgemeester is gebeld door onze collega’s in Leiden. Er was een vrachtwagen 
langs de A4 beladen met hulpgoederen voor Turkije waar drugs in verstopt waren.  
De vrachtwagen is vervolgens van de snelweg A4 gehaald. Dit zijn dus onderwerpen waar onze 
burgemeester voor wordt benaderd en het zijn niet altijd de onderwerpen die snel doorkomen naar 
onze raad. 
Wij zijn heel blij dat onze burgemeester deze zaken op die manier oppakt, ofwel heel integer en dit 
was ook een vraag die u, de commissaris van de Koning stelde, én daar ook integer mee omgaat en 
zo hoort het ook te zijn. 
In het verlengde van openbare orde en veiligheid hebben we ook een stukje ondermijning en 
integriteit; dat is ook een vraag die u stelde. 
Ik weet uit een aantal voorbeelden die hebben gespeeld dat de burgmeester daar heel proactief op 
heeft gehandeld.  
Zodra er vraagstukken waren over ondermijning of integriteit heeft zij haar rol gepakt en heeft zij dat 
één op één met de betreffende personen, zorgvuldig, discreet oppakt, op de achtergrond en niet in 
de openbaarheid.  
Uiteindelijk is dit naar tevredenheid gegaan, ook namens de betrokkene(n). 
De rol van de burgemeester hoort ook zo te zijn. Als je kijkt naar de fysieke en sociale veiligheid; dat 
onderwerpen niet in de breedte worden uitgemeten. Dit is keurig gedaan door de huidige 
burgemeester. Ik zou dit ook verwachten van de nieuwe burgemeester; integer en op de achtergrond 
handelend en snel kunnen schakelen, contact heeft met betreffende instanties, deskundigen; zoals 
de Veiligheidsregio, Politie, Brandweer, Openbaar Ministerie, zodat je hier snel mee kunt schakelen. 
Kortom onze burgemeester doet dat en ik hoop dat de nieuwe burgemeester dat vanzelfsprekend 
ook gaat doen. 
 
Inzake de verbindende schakel, college versus raad 
Deze vraag zal worden beantwoord door dhr. McDaniel (PvdA/GroenLinks) 
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In ons weekblad stond ‘de lat ligt hoog voor onze nieuwe burgemeester’ en ik werd aangesproken 
door een aantal inwoners en die zeiden ‘ja het zijn voor de hand liggende punten die wij volledig al in 
onze huidige burgemeester zien. Is het nou juist om te zeggen dat de lat hoog ligt, want we hebben 
een goede burgemeester en zijn dat niet gewoon de eisen die je aan een burgemeester stelt’. 
Ik kon dat bevestigen. Een compliment voor onze huidige burgemeester en ik ben blij met de schets 
die de commissaris van de Koning gaf met betrekking tot vertrouwelijkheid. Hij was daarmee niet 
helemaal volledig. Als het goed is, staat er in de Gemeentewet dat die vertrouwelijkheid na 75 jaar 
kan worden opgeheven. Dhr. Langenberg en ik hebben de vorige periode ook meegemaakt en wij 
verheugen ons nu al om over 61 jaar ‘uit de school te klappen’. 
De vraag over de verbindende factor; dat is denk ik een vraag die voor een burgemeester ‘gesneden 
koek’ is.  
Maar, wij zoeken ook kandidaten die wellicht (nog) geen burgemeester zijn, geen wethouder 
geweest zijn en daar is het wat ingewikkelder.  
De voorzitter van de gemeenteraad is de burgemeester, dat betekent ook dat de kandidaat een 
goede inschatting moet kunnen maken van het debat versus de besluitvorming. Politiek bestaat 
omdat er verschillen zijn in opvattingen en die verschillen moeten ook kunnen leiden, dat gebeurt 
ook al in Leiderdorp, tot goede discussies en uiteindelijk ook tot goede besluitvorming. 
 
De rol van de voorzitter, ook de nieuwe burgemeester, is er om dat subtiele proces ook goed te 
sturen.  
Hetzelfde geldt ook binnen het college. De burgemeester is voorzitter van het college. Ik heb het 
genoegen gehad in een vorige periode anderhalf jaar wethouder te mogen zijn en ik heb hierbij 
gezien, veel meer dan in de periode als raadslid, hoe belangrijk die rol van voorzitter is. 
Dat gaat dus veel verder dan technisch voorzitten. Het gaat er ook om goede handhaving van 
procedures, zorgen dat alle aspecten worden behandeld. 
Daar waar raadsvoorstellen onduidelijk zijn, dat ook uitspreken. Dat betekent dat de kwaliteit van de 
besluiten in hoge mate is ingegeven door de voorzitter van het college, zijnde de burgemeester. 
Tenslotte, de relatie met de ambtelijke organisatie. Het is vanzelfsprekend dat de 
gemeentesecretaris de baas is over de ambtenaren, daarin speelt de burgemeester in de prioritering 
van de onderwerpen een belangrijke rol.  
Met andere woorden, wij zoeken een burgemeester die op die punten de goede tradities, die onze 
huidige burgemeester heeft geschapen, op een passende wijze maar ook op een eigen wijze kan 
voortzetten. We zoeken niet een mw. Driessen-Jansen nummer twee, maar we zoeken wel iemand 
die veel van die capaciteiten heeft.  
 
Inzake de sfeer in de raad 
Deze vraag zal worden beantwoord door Mw. Hempen (CDA)  
De sfeer in de raad in Leiderdorp vind ik zelf goed. Je zou het niet altijd zeggen, want we hebben een 
aantal colleges gehad die hier niet de eindstreep hebben gehaald. Desondanks is de sfeer hier altijd 
goed. 
Er zijn gemeenten waar ze elkaar de tent uitvechten, maar dat gebeurt hier absoluut niet. 
Zoals het nu vanavond is, met een lach, maar toch ook wel serieus, dat is hoe het hier gaat. 
 
Dhr. Langenberg voorzitter van de Vertrouwenscommissie voegt hieraan toe  
Vanuit de positie als raadslid in de coalitie maar ook in de oppositie; er zijn inderdaad periodes 
geweest waar het helemaal niet zo leuk ging onderling, waar er onderling niet alleen politieke 
verschillen waren, maar ook intermenselijke verhoudingen die echt niet fijn waren. Dat is gelukkig 
achter ons.  
In deze raad zijn naar mijn mening de persoonlijke verhoudingen prima. Er wordt in de raad wel eens 
stevig gediscussieerd over onderwerpen waarbij de toeschouwer kan denken ‘nou die moeten elkaar 
op straat ook niet tegenkomen’, maar dat weet de politiek ook. Dit is onderdeel van het politieke 
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debat en dat is helemaal niet zo. We drinken een drankje na afloop van de raadsvergadering en de 
volgende dag zien we elkaar weer vrolijk bij de bakker.  
Kortom, de democratie, het dualisme, werkt uitstekend in Leiderdorp. We zijn ook allemaal mensen. 
Ik zeg ook weleens dingen waarvan ik achteraf denk ‘dat had je beter anders kunnen zeggen’. 
Misschien herkent u dat ook, dan zeg je: ‘sorry, dat doe ik de volgende keer anders’ en dan gaat het 
leven ook verder. Met andere woorden, we gunnen elkaar onze fouten en we gunnen elkaar zeker 
ook onze triomfen. 
We kijken altijd naar de inhoud van een raadsvoorstel en als het goed is, krijgt het vaak de steun van 
de meerderheid, ook van de oppositie en ook van de coalitie. De sfeer en daarmee ook de 
werkzaamheid, de effectiviteit van deze gemeenteraad is gelukkig heel prima. 
De nieuwe burgemeester zal nog twee en een half jaar van deze raad kunnen genieten en 
waarschijnlijk van een aantal raadsleden nog langer, dus wat bestuurskracht betreft zit het goed in 
Leiderdorp. 
 
De voorzitter mw. Driessen-Jansen dankt de raadsleden voor de beantwoording en is trots op de 
antwoorden zoals deze zijn gegeven op de gestelde vragen van de commissaris van de Koning dhr. 
Smit en geeft het woord aan hem om zijn reactie hierop te geven. 
 
Tekst; citaat (woordelijk verslag); door de commissaris van de Koning dhr. Smit 
Dit is een mooie manier om te proeven hoe het hier gaat. Ik neem aan dat u dit allemaal niet heeft 
ingestudeerd. Zo van ‘jongens, de camera loopt, mensen kijken, we doen het even anders dan we 
gewend zijn’ en zo klinkt het ook niet. Het is prettig te merken dat het zo gaat. Dank daarvoor. 
We gaan hier ook niet verder in zitten roeren. Ik krijg een mooie indruk hoe jullie hier met elkaar 
verkeren in de raad, maar ik heb toch een paar aanvullende vragen. 

(1) Wat zijn de grote issues waar u een pittig debat over voert? Waar heeft u in het verleden met 
elkaar ‘de degens gekruist’ en hoe ging dat en waar ging het over, hoe ging dat debat? Daar 
ben ik wel benieuwd naar. 

(2) Houd er rekening mee, dit is een gemeente met 27.446 inwoners, waar je rekening moet 
houden met verschillende mensen die kunnen solliciteren, ook mensen die een eerste stap 
naar het burgemeesterschap kunnen maken. Daar moeten we ook met elkaar bij stilstaan: 
een zij-instromer, een voormalig wethouder, iemand van een raad. Houd er rekening mee dat 
niet een burgemeester van een grote stad zal denken ‘nou Leiderdorp komt vacant, ik ga 
daarop solliciteren’. Het kan, maar ik schat die kans niet zo hoog in.  
Zonder dat ik oneerbieding wil zijn: het is het instapmodel. Dat betekent dat je clementie 
moet hebben van iemand die dat vak ook oppakt en gaat leren. Ik ben zelf een zij-instromer, 
dus ik weet er alles van, dat kan ook allemaal heel goed gaan, maar houd hier rekening mee, 
hoe kijkt u daarnaar? 

(3) Nevenfuncties; hoe kijkt u aan tegen een burgemeester die buiten de deur ook nog wat 
(andere) werkzaamheden verricht? Dit kan een gevoelig onderwerp zijn en ieder heeft hier de 
eigen opvattingen over. Hoe kijkt u hier tegenaan in Leiderdorp? 

(4) Ik heb verder nog niet het antwoord gehoord, waarom wilt u hier komen wonen? Verleid 
iemand, het kan iemand zijn met een jong gezin, het kan iemand zijn die wat ouder is. 
Waarom is het hier zo fijn om te wonen? Wonen is namelijk ook een belangrijk aspect. 

 
Reactie door dhr. Langenberg, voorzitter van de Vertrouwenscommissie 
Waarom ga je hier wonen? Ik ben hier in 1993 komen wonen vanuit Arnhem omdat ik werk kreeg in 
deze regio. Ik vond Leiderdorp naast de grote stad, naast de snelweg, Den Haag/Rotterdam een  
mooie uitgangspositie. 
In Leiderdorp word je heel snel opgenomen in de Leiderdorpse gemeenschap; hoge sociale 
verbindingsfactor. Daarnaast is het ook een groene gemeente met mooie parken, met diverse 
wijken, woningen tot een miljoen euro of meer tot sociale woningbouw. Alhoewel het vinden van 
een woning momenteel een actueel probleem is, maar niet tekenend voor Leiderdorp.  
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Wat zijn hier de grootste issues die spelen? Dat is inderdaad huisvesting, woningbouw. De 
woningbouw kent een aantal beperkingen als het gaat om ruimte. Bij ons zijn dat de inbreilocaties of 
wij moeten de polders in en dat moeten wij niet willen. 
Kortom, het is een enorme zoektocht naar waar kan je nog bouwen, hoe hoog vindt de omgeving 
acceptabel, wat voor woningen bouw je dan? Dat is een ontzettend belangrijke item waar we de 
komende jaren een antwoord op zullen moeten gaan vinden. 
Een ander belangrijk onderwerp met grote financiële risico’s is de warmtecrisis. De WarmtelinQ uit 
Rotterdam, hoe gaan we dat hier implementeren? Ook een onderwerp met grote financiële risico’s 
en waar leg je dat dan aan? In de oude wijken, waar ook de wat oudere mensen wonen, wordt het 
toch wat lastiger. Mensen van 60-70 jaar denken, moet ik daar nog wel aan beginnen. Krijg je die 
warmte ook wel weer kwijt als je het eenmaal hier hebt?  
Dit geldt ook voor het effect van de oorlog in Oekraïne op de energiecrisis. Als het dan weer voorbij is 
en de energieprijzen dalen, ligt de hele markt weer helemaal anders.  
Ook de Regionale Energie Strategie over de windmolens maar ook over zonneweiden ‘wat we aan de 
overkant van de snelweg willen, maar wat van de provincie niet mag’. Het is een ingewikkeld spel om 
de alternatieve energie er door te krijgen. Niemand wil een windmolen, maar ze willen wel graag de 
stroom van de windmolen. Het rijden van elektrische auto’s; waar haal je die stroom vandaan? 
Daarnaast brengen deze elektrische auto’s veel meer gevaar met zich mee dan we in eerste instantie 
hebben gedacht. Kortom, het is allemaal niet zo simpel om met een oplossing te komen om van die 
fossiele brandstoffen af te komen. Dat geldt niet alleen voor Leiderdorp en zeker niet alleen voor 
Leidendorp. We zijn in verhouding kleine spelers in het groter geheel. Dit is een probleem dat 
regionaal en/of nationaal/landelijk moet worden opgelost. 
Wij kijken ook in het belang van onze inwoners in Leiderdorp. Wat kunnen wij er zelf aan doen en 
neem ook de gevolgen van de energiecrisis. We hebben vrij recent maatregelen genomen waardoor 
verenigingen die door de hoge energieprijzen in de problemen kwamen toch daar doorheen te 
kunnen helpen. Daar trekken we echt geld voor uit. Ook minima huishoudens helpen we door de 
energiecrisis heen te komen. Dat was een enorm belangrijk onderwerp de laatste maanden.  
 
De voorzitter mw. Driessen-Jansen geeft vervolgens het woord aan dhr. McDaniel.  
 
Inzake de nevenfuncties 
Deze vraag zal worden beantwoord door dhr. McDaniel (PvdA/GroenLinks) 
Nevenfuncties, een boeiend onderwerp. Wij hebben rijke ervaring met burgemeesters met 
nevenfuncties. De vorige burgemeester was voorzitter van de Nederlandse Oranjevereniging en was 
daardoor regelmatig in het nieuws. Toen koningin Maxima ontdekt werd, in de periode dat wij dit 
nog niet wisten, dat hem om commentaar gevraagd werd en hij totaal niet geïnformeerd bleek door 
het Koninklijk Huis. Die afstand was er uiteindelijk wel. 
We hebben met onze huidige burgemeester een veel leukere nevenfunctie ‘the Bee Queen’. Zij doet 
nuttig werk als voorzitter van de Groene Cirkel voor bijenlandschap en biodiversiteit en bijen-
ambassadeur voor de Nationale Postcode Loterij. 
Dat betekent dat wij ervaring hebben met positieve en ook positief uitstralende nevenfuncties in 
Leiderdorp. 
Het is dus een goede gewoonte dat een burgemeester, de nieuwe burgemeester, dat die ook nog het 
een en ander in zijn rugzak heeft, goed overlegt met de raad of dat een functie is die passend is in 
het proces van het burgemeesterschap. En als dat niet zo is, dan denk ik dat deze raad voldoende in 
staat is om dat ook te melden. Ik denk dat dit ook een onderwerp zal zijn in de selectieprocedure om 
daar elk misverstand over uit te sluiten. 
 
Inzake de vraag over de instappende burgemeester 
Deze vraag zal worden beantwoord door dhr. Van Noort (VVD) 
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Volgens mij hebben we dat in de raad in ons profiel beschreven; dat we op zoek zijn naar een 
burgemeester zoals mijn collega zei van de ChristenUnie-SGP: die fris en goedgeluimd is en een 
burgemeester die ondernemend en vernieuwend is. Dus liever ook geen beroepsbestuurder die al 
jaren in het vak zit ergens op een bestuursfunctie. Dit kan dus mogelijk ook een zij-instromer zijn, die 
tot nu toe iets heel anders heeft gedaan. 
 
Daar kiezen we bewust voor, omdat wij onszelf ook als jong, vernieuwend en ondernemend zien als 
gemeente, daarbij is het een burgemeester die daar het beste bij past. Daarbij is wel belangrijk dat 
de dynamiek in het college ook goed is, want we hebben wel een paar grote dossiers die bij ons 
voorliggen. Dossiers die al eerder benoemd zijn door dhr. Langenberg (voorzitter van de 
Vertrouwenscommissie) rondom woningbouw en energietransitie en dergelijke. We kunnen ook hele 
pittige debatten hebben over bomen en dat soort zaken. Dat zal u niet onbekend zijn, denk ik. 
Dus wel iemand die stevig in de schoenen staat, maar het mag best iemand van buiten zijn die bij het 
bestuurlijke kader aanschuift. 
 
Reactie van dhr. Langenberg, voorzitter van de Vertrouwenscommissie; er zijn diverse vragen goed 
beantwoord, of deze afdoende zijn beantwoord, is aan de commissaris van de Koning om te 
beoordelen. 
 
Reactie van de commissaris van de Koning dhr. Smit als reactie op de antwoorden. 
Tekst; citaat (woordelijk verslag); door de commissaris van de Koning dhr. Smit 
Ik ben ook fris en goedgeluimd. Dank voor deze toelichting. Daar moeten wij het mee doen, daar 
moeten de kandidaten het mee doen. Er zal vast en zeker belangstelling zijn voor deze overzichtelijke 
en mooie gemeente, dus het komt vast goed. 
Houd er wel rekening mee, er zijn heel veel vacatures. Soms schrijven mensen op meerdere 
gemeenten, dat vind ik ook niet erg. Ik ben meer wantrouwend als iemand solliciteert en die zegt 
‘sinds ik kan praten, weet ik dat ik alleen maar burgemeester wil worden in Leiderdorp’, daar heb ik 
meer moeite mee dan iemand die zegt ‘nou ik denk dat ik een goede burgemeester zou zijn en als ik 
zo eens kijk, dan zou dat in Leiderdorp kunnen zijn, maar het zou ook daar kunnen’, neem me niet 
kwalijk maar ik ben er tamelijk nuchter in. Kortom, er komt vast iets goeds uit en ik zie ernaar uit om 
met elkaar op een prettige manier de procedure te doorlopen.  
Ik wens u daar als Vertrouwenscommissie plezier en voldoening in. Het mooie van dit proces is, je 
wordt gedwongen politieke verschillen overstijgend met elkaar na te denken over wie of wat je bent 
als gemeente en welk type burgemeester daarbij hoort. En dat is geen politicus maar dat is een 
bestuurder die u op een prettige manier, waar het nodig is in de touwen kan houden, bij de hand kan 
nemen, kan stimuleren, kan coachen en kan zorgen dat er een prettige sfeer is en het doet me 
genoegen om te horen dat u tevreden bent over hoe het de afgelopen jaren is gegaan en dat hoor ik 
altijd graag. Het is een ingewikkeld ambt geworden. Ik heb weleens gezegd in interviews ‘de 
romantiek rondom het burgemeestersambt is weg, het is een ‘tough job’ ‘een zware klus’, een mooie 
baan waar je heel dichtbij mensen kunt komen en waar je soms de nodige afstand moet bewaren om 
bestuurlijk te kunnen optreden. Het is een ingewikkeld en subtiel spel als burgemeester zeker in deze 
tijd. Ik nodig ook kandidaten uit, die wellicht nu zitten te kijken om goed te overwegen, het is een 
mooie plek en zie ernaar uit om de mensen te ontmoeten. 
Waarvoor dank, en wil graag overgaan tot de overhandiging van de profielschets van de nieuwe 
burgemeester. 
 
2. Profielschets nieuwe burgemeester 
U, de raad wordt gevraagd: 

1. de Profielschets voor de nieuw te benoemen burgemeester van Leiderdorp vast te stellen. 
 
Aldus unaniem en conform besloten in de openbare raadsvergadering van de gemeente Leiderdorp, 
donderdag 9 februari 2023. 
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Hierna wordt de profielschets overhandigd aan de commissaris van de Koning dhr. Smit door de 
voorzitter van de Vertrouwenscommissie, dhr. Langenberg, op de door de voorzitter mw. Driessen-
Jansen aangewezen plekken en vraagt tevens de leden van de raad en de aanwezigen hierbij te gaan 
staan voor de officiële overdracht. 
 
2. Budget benoemingsprocedure nieuwe burgemeester 
U, de raad wordt gevraagd: 

1. Een budget van € 35.000,- beschikbaar te stellen voor de benoemingsprocedure van de 
nieuwe burgemeester. 

2. Het bedrag van € 35.000,- op te nemen in de 1e Bestuursrapportage 2023. 
 
Aldus unaniem en conform besloten in de openbare raadsvergadering van de gemeente Leiderdorp, 
donderdag 9 februari 2023. 
 
3. Sluiting 
De voorzitter mw. Driessen-Jansen dankt iedereen en vooral de commissaris van de Koning, dhr. 
Smit en kabinetschef dhr. Andriessen.  
 
Hartelijk dank voor uw aanwezigheid, zodat we met elkaar de profielschets hebben kunnen 
vaststellen. Ik dank ook dhr. Langenberg voor het vele werk dat door de Vertrouwenscommissie is 
verzet. Leiderdorp kijkt met vertrouwen naar de toekomst en het vervolg op deze avond.  
Ik hoop dat u commissaris nog even blijft. We hebben nog een hapje en een drankje om het te 
vieren. Ik heb er wel vertrouwen in. Ik vond het een hele fijne en prettige bijeenkomst. Ik dank u 
hartelijk allemaal, ook de kijkers thuis en de mensen op de publieke tribune en sluit hierbij de 
vergadering. 
 
De vergadering wordt gesloten om 20.35 uur. 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van de gemeente Leiderdorp 
d.d. 6 maart 2023, 
 
 
de griffier,    de voorzitter, 
 
 
G.J. Buijs    L.M. Driessen-Jansen 
 
 
 

 
 


