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Burgemeester Zaanstad.

Dr.ir. Th. Quené benoemd tot waarnemend burgemeester van Zaanstad
Op 1 september 1996 zal mevrouw J. Bruinsma-Kleijwegt terugtreden als
burgemeester van Zaanstad. Op dat moment zal nog niet in de opvolging
zijn voorzien. Naar verwachting zal dit niet eerder dan omstreeks
maart 1997 het geval zijn.
De duur van de burgemeestersvacature en de voortgang van het verbeterproces van de bestuurlijke en ambtelijke verhoudingen in Zaanstad zijn
voor de Commissaris van de Koningin in de provincie Noord-Holland,
dr. J.A. van Kemenade, aanleiding met ingang van 1 september 1996, tot
het moment dat definitief in de vacature is voorzien, een waarnemend
burgemeester te benoemen. Dr.ir. Th. Quené heeft zich hiertoe bereid
verklaard.
De heer Van Kemenade heeft over de waarneming woensdag 19 juni overleg
gevoerd met de fractievoorzitters en de wethouders van de gemeente
Zaanstad. Die hebben ingestemd met het besluit van de Commissaris van de
Koningin.
Dr.ir. Th. Quené (1930) volgde het gymnasium in Tiel en de Landbouwuniversiteit Wageningen, waar hij in 1956 afstudeerde.
Zijn loopbaan omvat drie perioden: het Ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, dat hij in 1978 als secretarisgeneraal verliet, vervolgens het voorzitterschap van de Wetenschappelijke
Raad voor het Regeringsbeleid (1978-1985) en tenslotte het voorzitterschap van de Sociaal-Economische Raad (1985-1996).
De heer Quené had diverse nevenfuncties, zoals een bijzonder hoogleraarschap in Wageningen, verder was hij voorzitter van Natuurmonumenten, van
het Prins Bernhardfonds en van de Raad van Toezicht TNO. Zijn huidige
nevenfuncties zijn o.m. bestuurslidmaatschappen van beschermingsconstructies van een aantal Nederlandse ondernemingen, voorzitter van de
Raad van Toezicht van de Stichting het Rijksmuseum Amsterdam en lid van
de Raad van Toezicht van het Akademisch Ziekenhuis Leiden.
De heer Quené zal per 1 januari 1997 het voorzitterschap gaan bekleden
van de Raad voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Milieubeheer.
Dr.ir. Th. Quené is lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van
Wetenschappen en doctor honoris causa van de Landbouwuniversiteit
Wageningen.
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