
Verslag openbare raadsvergadering van 16-11-2021

Aanwezig: 
Voorzitter: mevrouw mr. Y.P. van Mastrigt
Griffier: de heer K. Wiesenekker
De leden: mevrouw C. van Oosterom (CU), mevrouw I.C.C. Houtsma (GBW), mevrouw K.E. Schipper (GBW), mevrouw M. van de Graaf
 (PvdA-GL), de heren M. van de Hoef (GBW), K.J. Stalman (VVD), K.H.J. van de Wetering (PvdA-GL), M. Hardeman (CDA), 
 J.H. Bessembinders (CDA), P. van Schaik (GBW), W.A. Merkens (GBW), B. Bosman (CU), H.M. van Veldhuizen (SGP), 
 H.J. Molenaar (SGP) en J.A. Mulder (SGP)

Met kennisgeving afwezig: -

Verder zijn aanwezig: wethouders D.P. de Kruif, mevrouw A.J. Vlam en mevrouw M.H. Treep

Punt Voorstel Korte toelichting Besluit

1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 20.48 uur --

2. Vaststelling agenda -- De agenda vastgesteld

3. Bekendmaking aanbeveling inzake 
benoeming burgemeester

De voorzitter:
Zojuist heeft de gemeenteraad in een besloten vergadering kennisgenomen van de aanbeveling van 
de vertrouwenscommissie en is in beslotenheid een besluit genomen over de aanbeveling voor een 
nieuwe burgemeester van Woudenberg. Zij geeft de heer Hardeman, voorzitter van de 
vertrouwenscommissie, het woord om de voorgedragen kandidaat bekend te maken. 

De heer Hardeman, voorzitter van de vertrouwenscommissie:
Alvorens over te gaan tot bekendmaking van de voorgedragen kandidaat een woord van dank aan 
de waarnemend burgemeester, Yvonne van Mastrigt, voor haar inzet voor Woudenberg.

In de afgelopen periode is er hard gewerkt om een nieuwe burgemeester te vinden. Om dit te 
realiseren is een vertrouwenscommissie samengesteld die een profielschets heeft opgesteld die 
past bij Woudenberg. Het mooie is dat we ook heel veel reacties vanuit de inwoners hebben 
gekregen, die als inspiratie hebben gediend voor het definitieve profiel, dat door de raad is 
vastgesteld. Na afstemming met de commissaris van de Koning is de vacature opengesteld. Uit de 
reacties heeft de commissaris een voorselectie gemaakt en heeft de vertrouwenscommissie een 
keuze gemaakt welke kandidaten zouden worden uitgenodigd. Na alle gesprekken heeft de 
vertrouwenscommissie de voorkeur uitgesproken voor één kandidaat. Deze aanbeveling is zojuist in 
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een besloten raadsvergadering door de gehele gemeenteraad bekrachtigd.
De gemeenteraad heeft besloten mevrouw M. (Magda) Jansen-van Harten voor te dragen als nieuwe 
burgemeester van Woudenberg. Mevrouw Jansen is getrouwd en heeft twee kinderen. Zij woont in 
Soest, is lid van het CDA en is 33 jaar.

De vertrouwenscommissie heeft prettige en inhoudelijke gesprekken met mevrouw Jansen gevoerd. 
Zij komt over als een krachtige, initiatiefrijke en doortastende vrouw. De energie spat ervan af. Ze is 
ambitieus en heeft pit. Momenteel is ze raadsgriffier in de gemeente Roosendaal. Zij heeft veel 
ervaring opgedaan in haar rol als adviseur Regiopolitie en daarvoor was zij strategisch 
beleidsadviseur veiligheid en projectleider/beleidsadviseur Sociaal Domein bij de gemeente Soest. 
Zij heeft veel ervaring met de portefeuille openbare orde wat voor een burgemeester belangrijk is. 
Mevrouw Jansen heeft op de vertrouwenscommissie een zeer goede indruk gemaakt. Wij zijn blij 
haar voor te kunnen dragen als onze nieuwe burgemeester.

De leden van de vertrouwenscommissie en de raadsgriffier worden bedankt voor hun inzet en 
constructieve samenwerking. Tot slot feliciteert de heer Hardeman alle inwoners met hun 
toekomstige nieuwe burgemeester.

Voorzitter:
De heer Hardeman wordt bedankt voor zijn inspanningen als voorzitter van de 
vertrouwenscommissie. 

De burgemeester is voorgedragen, maar nog niet benoemd. De aanbeveling gaat nu via de 
commissaris van de Koning naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). 
Op basis van de aanbeveling bereidt de minister een Koninklijk Besluit voor. De installatie van de 
nieuwe burgemeester vindt naar verwachting plaats op dinsdag 11 januari 2022. Op dat moment is 
de burgemeester van Woudenberg de jongste burgemeester van Nederland.

Het werk van de vertrouwenscommissie zit er nu op en de commissie zal conform de verordening 
worden ontbonden. Tot slot feliciteert de voorzitter mevrouw Jansen van harte met deze voordracht.

4. Sluiting De vergadering wordt gesloten om circa 20.55 uur --

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad op: 23-12-2021

De griffier, De voorzitter,
K. Wiesenekker mr. Y.P. van Mastrigt
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