Gastvrij en Actief

Gemeente Boekel; gastvrij en actief
Op de oostelijke rand van De Peel van de provincie Noord-Brabant, ligt de
gemeente Boekel, met ruim 10.800 inwoners, verdeeld over de kernen
Boekel, Venhorst en Huize Padua.
Gemeente Boekel is een gastvrije, actieve en ondernemende gemeente
van doeners met een grote gemeenschapszin die er graag samen de
schouders onder zetten. Vele vrijwilligers spelen een belangrijke rol in het
sportieve en culturele verenigingsleven en de vele evenementen wat
bijdraagt aan de saamhorigheid in de Boekelse samenleving.

De gemeente presenteert zich graag als een unieke plek om te wonen,
werken en leven. Een plattelands gemeente met ambitieuze plannen op
het gebied van woningbouw, een gevarieerd bedrijfsleven en vele
agrarische ondernemingen.
In Huize Padua is de GGZ Oost Brabant gevestigd waar o.a. specialistische
zorg aan mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen wordt
geleverd.
Het motto van de gemeente Boekel luidt:
‘Bij alles wat we doen vragen we ons af: ‘Wat heeft de burger
eraan?’
Om een eerste indruk te krijgen wat de gemeente Boekel te bieden heeft
kunt u kijken naar de video: https://www.inboekel.nl/boekel-thefarmers-from-the-valley

Op zoek naar een nieuwe
burgemeester; inwoners
aan het woord…
De gemeente Boekel zoekt een nieuwe
burgemeester. Een burgemeester voor ons
allemaal; ónze burgemeester! Bij de
totstandkoming van deze profielschets is
aan inwoners gevraagd wat belangrijke
eigenschappen zijn van de nieuwe
burgemeester. Hieronder een kleine selectie
van de antwoorden. De inbreng van onze
inwoners is verwerkt in het opstellen van
deze profielschets.

Op zoek naar een nieuwe burgemeester;
inwoners aan het woord…

Op zoek naar een nieuwe burgemeester;
onze jeugd aan het woord…
In onze zoektocht naar een nieuwe burgemeester hebben we onze jongere
inwoners ook bevraagd door middel van een enquête. Hieronder enkele
kenmerkende quotes.

Goed het dorp kunnen dirigeren.
Niet vergeten ook ooit kind/puber geweest is.

Heel leuk en grappig zijn en vooral goed voor de toekomst van
Boekel.
Met iedereen omgaan, kinderen hebben ook een mening in
dingen!

Hij moet goed geïnteresseerd zijn maar ook een beetje
humor hebben.
Zorgen dat iedereen gelijk staat en een mening mag hebben.

Wat is typisch ‘Boekels’?
Naast kenmerken van een nieuwe burgemeester is aan onze inwoners
gevraagd wat typisch ‘Boekels’ is. Wat kenmerkt de gemeente Boekel en haar
inwoners? Dit geeft kort weer waar onze gemeenschap zich in herkent en voor
staat. Ook deze antwoorden zijn verweven in de profielschets die u in de
opvolgende pagina’s kunt lezen.

Typisch ‘Boekels’:












Zelf nadenken
Gemeenschapszin
Aanpakken en ondernemend
Respect voor elkaar
Eigen verantwoordelijkheid
nemen
De gemeente is er nog echt voor
de inwoner
Gastvrij
Eigenzinnig
Vernieuwend
Anders durven zijn
Ons kent ons

Profielschets
De gemeente Boekel is op zoek naar een burgemeester die midden in de
gemeenschap staat, ruimte geeft en verantwoordelijkheid neemt. Een
zelfbewuste verbinder die beschikt over natuurlijk leiderschap en past bij
de Boekelse mentaliteit.
Een burgemeester met een warme persoonlijkheid die voor iedereen
makkelijk benaderbaar is, laagdrempeligheid uitstraalt en door de burgers
wordt gezien als ‘onze burgemeester’.
Welke kwaliteiten heeft de burgemeester nog m eer?
De burgemeester beschikt over de juiste bestuurlijke kwaliteiten zodat de
zelfstandigheid van de gemeente Boekel op lange termijn gewaarborgd
blijft. Dit en de samenwerking met andere gemeenten, draagt de
burgemeester met verve uit, in voor Boekel belangrijke netwerken.
Daarnaast levert de burgemeester een belangrijke bijdrage aan de
actualisatie van de toekomstvisie voor de gemeente Boekel.
De burgemeester weet de juiste toon te treffen bij gelegenheden die om
troost vragen en is in staat om feestelijke gelegenheden samen met de
burgers te vieren.
De burgemeester weet de verschillende politieke opvattingen binnen de
gemeenteraad goed te analyseren en is in staat om met heldere
voorstellen bij te dragen aan zo breed mogelijk gedragen besluitvorming.

De burgemeester staat voor een
open en integer bestuur.

Welke bestuursstijl past bij onze burgemeester

De burgemeester is een daadkrachtig bestuurder, komt met (nieuwe) realiseerbare
ideeën en stelt haalbare doelen. De burgemeester beschikt over de denkkracht om
innovatieve projecten en slimme oplossingen in te brengen.

Hij/zij heeft een directe en open bestuursstijl en is een maatschappelijk
betrokken en warme persoon die tussen de burgers staat.
De burgemeester heeft gevoel voor (politieke) verhoudingen en staat
boven de partijen.
De burgemeester kan samenwerkingsverbanden smeden en onderhouden
en partijen tot elkaar brengen (mediator).

Bestuurlijk
Uitgaande van de autonomie van de gemeente Boekel, moet de
burgemeester bovenlokaal kunnen denken. Waar nodig en
mogelijk de intergemeentelijke samenwerking blijven bevorderen en
onderhouden en vanuit die optiek met buurgemeenten een goede basis
voor samenwerking leggen.

De burgemeester moet de duurzaamheid en
leefbaarheid van Boekel bevorderen. Voortdurend
een balans willen zoeken tussen economie,
ecologie, sociale en culturele aspecten.
De burgemeester ziet toe op een goede verdeling van de werkzaamheden
binnen het college. Gezien de bestaande taakverdeling is financiële
deskundigheid noodzakelijk.
De burgemeester kan ambtenaren positief stimuleren en zoveel als
mogelijk verantwoordelijkheden aan medewerkers laten.
De burgemeester weet wat er leeft binnen de lokale gemeenschap. Hij
past qua aard en mentaliteit bij het landelijke karakter van onze
gemeente.
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.
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