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1. Inleiding
Gemeente Wassenaar zoekt
een nieuwe burgemeester!

Een samenvatting van de inwoners
consultatie treft u hieronder aan.

De wens om zelfstandig te blijven leeft
bij de Wassenaarse samenleving.
Daarom zetten wij ons als raad en
college in voor een zelfstandig Wassenaar
met voldoende bestuursk waliteit en
goede dienstverlening naar onze
inwoners. Daar hoort een passende
burgemeester bij.
Voor de nieuwe burgemeester van de
gemeente Wassenaar is door de

S AMENVATT ING UIT KOMS T EN
INWONER S C ONS ULTAT IE
Inwoners van Wassenaar konden via
een digitale enquête aangeven wat
zij belangrijk vinden.
Ook kon men tijdens een inloop
avond in gesprek met fractie
voorzitters aangeven wat men
belangrijk vindt.

gemeenteraad een profielschets
opgesteld. Hierin wordt aangegeven wat
voor burgemeester wij zoeken.
Deze profielschets gaat allereerst in op

Uit de enquête blijkt dat de

het karakter en de ambitie van de

burgemeester zich -in volgorde van

gemeente Wassenaar.

belangrijkheid- zou moeten richten

Vervolgens is het profiel van de

op:

burgemeester beschreven en de

1. goed en integer bestuur van de

gevraagde bestuurlijke stijl en compe

gemeente

tenties. Ten slotte treft u informatie aan

2. álle inwoners

over de voorwaarden en de procedure.

3. openbare orde en veiligheid
4. álle wijken van de gemeente

Om zich breed te informeren heeft de
raad informatie opgehaald bij inwoners,
ondernemers en belangrijke samen

Wassenaar
5. klantvriendelijke en
dienstverlenende organisatie

werkingspartners, zoals de gemeente
Voorschoten en de Veiligheidsregio.

Als belangrijkste eigenschap of
competentie zou de burgemeester
volgens de inwoners moeten

De wens om zelfstandig te
blijven leeft bij de Wassenaarse
samenleving.

beschikken over:
1.	zichtbaar aanwezig en
aanspreekbaar
2. verbindend
3. integer
4. iemand die boven de partijen
staat

In totaal ontvingen wij 252 reacties op de

5. daadkrachtig en standvastig

digitale enquête.

Opvallend was dat zowel jong als

De resultaten van de enquête en de

oud, inwoners en ondernemers in

gesprekken die wij voerden zijn integraal

grote lijnen dezelfde prioritering

opgenomen in de profielschets.

aangaven.
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Inwoners van Wassenaar is gevraagd de volgende zin af te maken:

‘De beste burgemeester voor Wassenaar…
…is een burgemeester die past bij een dorp van 25.000 inwoners,
is gewoon en brengt rust in het dorp’
…is iemand die absoluut volledig boven de partijen staat en
alles geeft voor Wassenaar, prettige persoonlijkheid en
financieel inzicht heeft’
…is er voor alle Wassenaarders’
…heeft natuurlijk gezag, ervaring met het ambt en oog voor iedereen’
…zet zich in voor de zelfstandigheid van Wassenaar’
…geeft vertrouwen en is daadkrachtig’
…kan communiceren en verbinden met alle inwoners van
Wassenaar en dient dus ook zijn ‘talen’ te spreken’
…zorgt dat we trots zijn op Wassenaar en hier prettig wonen
in een mooie en groene gemeente’
4

…is integer’
…is iemand die ‘burgervader’ wordt genoemd’
…moet een voorbeeld zijn voor de burgers’
…is betrokken, open, eerlijk en doortastend’
…is eerlijk, oprecht, aanspreekbaar voor alle inwoners en
daadkrachtig’
…luistert naar iedereen, ongeacht politieke status of belang’
…verbind bestuur en burgers’
…heeft respect - gezag - kan zelfstandigheid van het dorp verdedigen’
…is transparant’
…heeft een olifantshuid en gevoel voor humor’
Dit is een selectie van de ruim 200 inzendingen.

2. Profiel van de gemeente
Wassenaar
De gemeente Wassenaar

toegankelijke natuur en recreatief

Wassenaar is een eeuwenoud dorp. Een

ecologische ontspanning. Aan de

oase van rust, natuurlijk schoon,

zuidvleugel de Haagse agglomeratie en

kleinschalig, veilig en geborgen en met

aan de noordzijde de verstedelijking van

een hoog voorzieningenniveau op het

Katwijk en Leiden. De oprukkende

gebied van zorg, wonen, cultuur en

verstedelijking geeft druk op het groene

erfgoed. Een sociaal betrokken, sportief

karakter van Wassenaar.

en toegankelijke (internationale)

Door het behoud en het kwalitatief

gemeenschap liggend aan de Noordzee.

versterken van het groen naar het

Kortom een (inter)nationaal kwalitatief

noorden, oosten en zuiden, vervult en

top woon- en leefmilieu voor de meer

voorziet Wassenaar in een belangrijke

dan 26.000 inwoners.

behoefte aan natuur, rust, ontspanning
en extensieve recreatie. Van het

Kenmerkend aan Wassenaar is de

familiestrand aan de Wassenaarse Slag

groene parel die het vormt midden in de

tot aan het theehuis op het Koninklijke

drukke en verstedelijkte Randstad.

landgoed De Horsten. Van het

Wassenaar beschikt over een groot

waterwingebied Meijendel tot aan het

bosareaal. De duinen, horsten en weides

Valkenburgse meer.

vormen een gevarieerd landschap dat
dankzij de status van ‘Nationaal park de

De hoge mate van participatie is

Hollandse Duinen’ behouden blijft voor

kenmerkend voor de Wassenaarse

toekomstige generaties. De gemeente

samenleving. De actieve buurt- en

grenzen van het dorp voorzien in

wijkverenigingen spelen hierin een

duidelijke en ruim opgezette groene

centrale rol. Deze participatie draagt bij

buffers waar de overgang van stedelijk

aan de sociale cohesie binnen het dorp.

gebied herkenbaar overgaat in

Dit valt af te lezen aan de lage
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criminaliteitscijfers en de hoge mate van

sociale woningbouw ook kenmerkend

veiligheid, schoonheid en kwaliteit van

voor de gemeente dankzij de activiteiten

de openbare ruimte en de vele sociaal-

van twee zelfstandige lokale woning

maatschappelijke activiteiten.

corporaties.

Op het gebied van activiteiten kent

Bestuur

Wassenaar een bloeiend sportief en
cultureel leven. Of het nu gaat om

S TABIEL EN Z ELF BEWUS T

theater, muziek, wandelen, fietsen,

BES T UUR

voetbal of hockey; Wassenaar bruist.

Als gemeentebestuur maken wij ons

Wassenaar is een aantrekkelijke

hard voor bestuurlijke stabiliteit en een

woonplek, ook voor internationals,

open en transparante bestuurscultuur.

dankzij de centrale ligging tussen

Dit betekent dat we doen wat we

Schiphol en Den Haag. In de gemeente

zeggen en zeggen wat we doen. Kortom,

wonen relatief veel expats.

geen gedoe, transparantie tussen de
gemeentelijke bestuursorganen

Het is goed en prettig wonen in

onderling én naar buiten toe en geen

Wassenaar. Dankzij een breed aanbod

aanleiding geven tot negatieve

van verschillende woontypen, de groene

publiciteit. Een negatief beeld heeft

omgeving en de hoogwaardige kwaliteit

namelijk zijn weerslag op het

van (internationale) excellente scholen

vertrouwen van onze inwoners in het

en dienstenaanbod. Wassenaar heeft

gemeentebestuur. De samenleving van

vele historische landgoederen, buiten

Wassenaar verdient een stabiel,

plaatsen en kapitale landhuizen, zoals

zelfbewust en betrouwbaar bestuur.

De Horsten, Duindigt en raadhuis De

De huidige raad bestaat uit een mix van

Paauw. Het dorp kent meer dan honderd

een groot aantal nieuwe raadsleden en

Rijksmonumenten. De diversiteit in

oudgedienden. Aan het onderling

woontypen en kenmerkende

vertrouwen en transparantie wordt

karakteristieken van de verschillende

verder gebouwd.

wijken dragen bij aan de heterogene

In Wassenaar wordt de bestuurscultuur

samenstelling van de Wassenaarse

mede gevormd door een autonome en

bevolking. Want naast landgoederen en

mondige bevolking met hoge eisen en

villa’s is het aanzienlijke percentage

verwachtingen aan het gemeente
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S AM E N ST ELL I N G H U I D I G G E M E E N T E B ES T UUR VAN WAS S ENAAR
De gemeenteraad van heeft 21 zetels verdeeld over 10 fracties.

Aantal zetels
1

1

1

VVD-Wassenaar
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Lokaal Wassenaar!

1

CDA-Wassenaar

1

D66-Wassenaar
Fractie Mulder
Hart voor Wassenaar

2

Democratische Liberalen Wassenaar
3

2
3

GroenLinks
PvdA
Fractie Hagen

bestuur. Veel betrokken inwoners weten

Zelfstandig en Verantwoordelijk’. De

wie hun volksvertegenwoordigers zijn

fractie Mulder ondersteunt het akkoord

en deze direct te benaderen. In de

en heeft meegetekend. In totaal steunen

bestuurscultuur van Wassenaar lijkt het

16 raadsleden dit coalitieakkoord.

weleens of het proces belangrijker is dan

Het college van burgemeester en

de inhoud. En ogenschijnlijk ‘kleine’

wethouders bestaat uit vijf (parttime)

problemen kunnen makkelijk escaleren.

wethouders. Twee wethouders van de

Journalistieke aandacht vanuit de

VVD-Wassenaar, één wethouder van

landelijke en regionale media voor dit

Lokaal Wassenaar!, één van het CDA-

type onderwerpen uit Wassenaar zijn

Wassenaar en één van D66-Wassenaar.

hiervan een kenmerk.

Financiële stabiliteit
De raad heeft in een bijzondere raads

We gaan verantwoord om met het geld

vergadering van 7 november 2018 het

van onze inwoners en het rijk. Dit

document ‘Wassenaar als zelfstandige

betekent dat onze begroting structureel

gemeente in de regio’ unaniem vastgesteld.

sluitend is. Wassenaar voert een

Het document geeft de raadsbrede visie

financieel solide en realistische koers.

weer voor een blijvend zelfstandige
gemeente Wassenaar. Een gemeente

Wassenaar is een van de zes gemeenten

met vele kwaliteiten en waar het

in Nederland zonder schulden. Dit

gemeentebestuur trots op is. En met de

financiële beeld wekt nogal eens de

nodige uitdagingen. Maar waar ook alle

suggestie dat er veel mogelijk is in onze

vertrouwen aanwezig is om deze

gemeente, simpelweg omdat dit betaald

uitdagingen adequaat op te pakken.

kan worden uit de omvangrijke

Hier hoort een passende burgemeester

gemeentelijke reserves. Echter, de

bij.

financiële armslag van Wassenaar als
gemeente is minder groot dan dat op

De partijen VVD-Wassenaar, Lokaal

het eerste gezicht lijkt. De toekomst

Wassenaar!, CDA-Wassenaar en D66-

vereist een strakke financiële discipline.

Wassenaar hebben een coalitieakkoord
gesloten onder de titel ‘Wassenaar:
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Wassenaar in de regio

bijdrage aan het internationale

Van oudsher is de bestuurlijke oriëntatie

vestigingsklimaat van de regio en de

van Wassenaar gericht op de Haagse

MRDH. Voor de vitaliteit van ons dorp is

regio (voorheen namen we deel aan het

de regio van groot belang. Daarom ziet

stadsgewest Haaglanden). Nu vormt het

Wassenaar de regionale opgaven als

gebied van de Metropoolregio

haar eigen opgaven en leveren wij hier

Rotterdam Den Haag (MRDH) de regio

onze bijdrage aan. Dit doen wij door:

waarin Wassenaar regionale opgaven

afspraken na te komen, verantwoor

opgepakt. De gemeenten in de metro

delijkheid te tonen, vanuit het regionale

poolregio ziet Wassenaar dan ook als

belang zaken te benaderen en waar

primaire samenwerkingspartners op de

nodig middelen of ambtelijke capaciteit

terreinen voor economische

te leveren.

vestigingsklimaat en verkeer en vervoer.
Ook neemt Wassenaar actief deel aan de

Tegelijkertijd zijn we ons ook bewust

tafels voor wonen, energietransitie en

van onze andere buren en buurregio’s en

jeugdzorg.

zijn er thema’s waar samenwerking
wenselijk of noodzakelijk is. Met de
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Wassenaar heeft de MRDH ook veel te

gemeente Voorschoten bijvoorbeeld

bieden. Door de combinatie van

deelt Wassenaar sinds 2013 de ambtelijke

recreatieve ‘open ruimte’ met een

organisatie. Voorschoten heeft in 2018

‘top- woonmilieu’ is Wassenaar van

duidelijk aangegeven de bestuurlijke

grote betekenis voor de economische

focus naar de Leidse regio te verleggen.

ontwikkeling en leefbaarheid in de

Uit het rapport van Tordoir naar

regio. We zijn trots op de hoogwaardige

bewegingen binnen de regio’s blijkt ook

voorzieningen waar inwoners en

dat de inwoners van het noordelijk deel

toeristen graag gebruik van maken. Veel

van Wassenaar gericht zijn op de Leidse

van deze voorzieningen hebben ook een

regio. Dit betekent dat Wassenaar niet

internationaal karakter. Met bijvoor

met de rug naar de noordgrens van onze

beeld de Amerikaanse school, de

gemeente staat maar, daar waar nodig,

Indonesische school en de Amerikaanse

de samenwerking aangaat. Voorbeelden

Ambassade leveren we een belangrijke

hiervan zijn de herontwikkeling van het

vliegveld Valkenburg, de samenwerking

binnen een gezonde en reële financiële

met betrekking tot de sociale

context, waar te maken van groot

werkvoorziening, de samenwerking met

belang. Ook zijn wij ons ervan bewust

de kustgemeenten, passend onderwijs

dat het besturen van Wassenaar bij tijd

en de Rijnlandroute.

en wijle een uitdaging kan zijn. Hierbij
hoort een burgemeester die deze met

Werkorganisatie Duivenvoorde

ons wil aangaan. Past u als kandidaat bij

De Werkorganisatie Duivenvoorde

de volgende vraagstukken?

(WODV, samenwerkende ambtenaren
voor Voorschoten én Wassenaar) is een
belangrijk samenwerkingsverband dat

U draagt bij aan de positionering

wij met de gemeente Voorschoten per

van de gemeente Wassenaar als

1 januari 2013 zijn aangegaan. Net als

volwaardige en zelfstandige partner

Wassenaar kijkt Voorschoten naar haar

in de regio.

positie in de regio. Dit kan consequen

• Als medebestuurder van de

ties hebben voor het samenwerkings

Werkorganisatie Duivenvoorde

verband en dus ook voor Wassenaar.

(WODV) stuurt u krachtig op deze

Voorop staat dat we goed in gesprek

belangrijke gemeenschappelijke

willen blijven met Voorschoten zodat we

regeling van de gemeente zodat

samen kunnen kijken wat voor

dit ambtelijk apparaat voor nu en

organisatie onze gemeenten nodig

in (de veranderende) toekomst

hebben en in hoeverre de WODV in haar

effectief en efficiënt kan

huidige vorm daarbij aansluit. Om dit

opereren. Dit met oog voor het

gesprek goed te kunnen voeren, onder

Wassenaars belang.

zoeken we wat onze opgaven en
regionale oriëntatie vragen van een

• U voert uw sociaal-maatschappe

ambtelijke organisatie. Door een

lijk en bestuurlijke taken zodanig

dergelijk onderzoek zijn we voorbereid

uit dat dit bijdraagt aan het

op mogelijke ontwikkelingen en kunnen

handhaven van het hoge

we de maatschappelijke opgaven het

kwaliteitsniveau binnen het

hoofd blijven bieden. Maar ons

sociale domein.

gezamenlijk uitgangspunt is de gemeen
schappelijke regeling die we met elkaar

• U ziet toe op het proces van de

hebben en waar we de verantwoorde

invoering van de Omgevingswet,

lijkheid voor dragen.

de realisatie van de Groene Zone
aan de noordrand van Wassenaar

Opgaven en uitdagingen

(en eventueel toekomstige

De omgeving rond Wassenaar verandert.

decentralisaties). Deze processen

Dit betekent dat we nu, en in de

dienen bestuurlijk goed beheerst

toekomst, met externe ontwikkelingen

en begeleidt te worden met als

en opgaven te maken krijgen op de

doel effectieve en efficiënte

volgende gebieden: De lokale economie,

invoering en realisatie.

de woningmarkt, de vergrijzing, bereik
baarheid en leefbaarheid, het betrekken

• Vanuit uw rol draagt u bij aan het

van de (inclusieve) samenleving,

functioneren van de gemeente als

duurzaamheid & energietransitie en tot

betrouwbare partner in de regio.

slot de digitalisering.

Daarbij heeft u het vermogen
effectief aandacht te vragen voor

Als gemeentebestuur, college en raad

Wassenaarse onderwerpen zoals

gezamenlijk, vinden wij bestuurs

het knellende mobiliteits

kwaliteit en een gemeente die in staat

vraagstuk rond de N44.

is zijn maatschappelijke opgaven,
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3. Rollen van de burgemeester
Boegbeeld binnen de gemeente

‘Wassenaar als zelfstandige gemeente in

Als burgemeester van Wassenaar bent u

de regio’ mede vorm te geven.

onafhankelijk en natuurlijk gezag
hebbend dankzij uw ervaring en gedrag.

Voorzitter college

U bent benaderbaar voor alle inwoners

Als voorzitter en lid van het college

van Wassenaar. U bent zichtbaar

stimuleert u collegiaal bestuur en

aanwezig bij de belangrijke evenemen

bevordert de eenheid van het college

ten van ons dorp. U staat boven de

beleid. U draagt bij aan het vasthouden

partijen en tussen onze burgers. U bent

van de teamgeest. U bewaakt de koers

communicatief sterk en u weet

van het college, waarbij het coalitie

verbinding te maken zonder daarbij de

akkoord de leidraad vormt. U neemt

statuur van het burgemeestersambt uit

hierin een signalerende rol. Als voor

het oog te verliezen.

zitter van het college overziet u de
bestuurlijke consequenties van verschil

Boegbeeld buiten de gemeente

lende scenario’s en maakt deze

In samenspraak met de raad zet u zich

bespreekbaar. U stimuleert de rolvast

in voor de belangen van Wassenaar én

heid in de bestuurlijke en ambtelijke

de regio. U heeft bewezen ervaring met

verhoudingen.

onderhandelen en belangen behartigen.

Met betrekking tot vertegenwoordiging

U heeft gevoel voor regionale,

van de gemeente in regionale overleg

provinciale en landelijke verhoudingen

organen maakt u afspraken met de

in een bestuurlijk regionale context.

wethouders, over de taakverdeling

U heeft een relevant regionaal netwerk

binnen het college en ieders rol.

of u heeft het vermogen laten zien snel
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een relevant netwerk op te kunnen

De portefeuille van de burgemeester

opbouwen.

beperkt zich tot de wettelijke taken.

Voorzitter raad
aan een open debat, zonder de effecti

Portefeuillehouder wettelijke
taken: Openbare orde en
Veiligheid

viteit uit het oog te verliezen. U voelt de

De gemeente Wassenaar wordt over het

balans tussen ratio en emotie goed aan

algemeen als veilige gemeente ervaren.

en handelt daarnaar.

Toch zijn ook hier vormen van overlast

Van u wordt verwacht dat u bekend

en criminaliteit zichtbaar welke varieert

bent met de wettelijke kaders met

van sociaal-psychisch gerelateerde

betrekking tot de taken en bevoegd

problematiek, de veiligheid rondom

heden van raad. U ziet toe op zorg

evenementen of maatschappelijke

vuldige en samenhangende besluit

ondermijningsactiviteiten. Ook de

vorming.

veiligheidsaspecten van, de in de

U bent autonoom en u staat boven de

gemeente Wassenaar gevestigde

partijen. U heeft oog voor de belangen

internationale instellingen zoals de

en achtergronden van de individuele

Amerikaanse ambassade en residenties

raadsleden. De voorzitter van de raad, is

hebben uw aandacht.

ook voorzitter van de raadsleden buiten

Van u wordt verwacht dat u besluit

de raadszaal.

vaardig, transparant en sensitief

U helpt om de realisatie van de raads

optreedt. En u maakt zich sterk voor

brede ambities zoals vastgelegd in

voldoende politiecapaciteit. Wassenaar

Als voorzitter van de raad draagt u bij

heeft een eigen politiebureau en wil dit

ook houden. Van u wordt verwacht

Bestuur bent u procesregisseur en blijft

hiervoor te pleiten bij de leiding van de

u goed in gesprek over de mogelijk

politie Haaglanden.

gezamenlijke ontwikkelrichting.

In crisissituaties treedt u daadkrachtig,

Het werken met een gemeenschappe

communicatief en empathisch op.

lijke ambtelijke organisatie vraagt van

Met betrekking tot openbare orde en

bestuurders én medewerkers de nodige

handhaving vindt u de juiste balans

souplesse, geduld en aanpassings

tussen toegankelijkheid en openheid

vermogen.

enerzijds en consistente besluitvorming

Met het oog op een goede afstemming

anderzijds. U heeft een open en colle

tussen raad, college en ambtelijke

giale relatie met de politie, de directie

organisatie bevordert u de constructieve

van de Veiligheidsregio en de officier van

samenwerking in de gemeentelijke

justitie.

driehoek met de gemeentesecretaris en

Met respect voor ieders rol.

de griffier.

Portefeuillehouder wettelijke
taken: Integriteit
Als burgemeester heeft u een antenne
om integriteitssituaties en potentiele
conflicten te herkennen en passend te
adresseren. Integriteit is een van de

U bent communicatief sterk
en u weet verbinding te maken
zonder daarbij de statuur van
het burgemeestersambt uit
het oog te verliezen.

kernwaarden van ons openbaar bestuur.
Het woord integriteit is van grote
inhoudelijke betekenis.

U zet zich in om de constructieve sfeer

Als portefeuillehouder heeft u een grote

te handhaven en deze uit te dragen. Dit

verantwoordelijkheid om sterk te staan

doet u als teamspeler op basis van

voor integriteit en het voorkomen van

natuurlijk gezag en deskundigheid: u

belangenverstrengeling. U bevordert en

weet hoe de hazen lopen in de verschil

bewaakt in onze gemeente de

lende bestuurslagen en de organisatie

integriteit, zowel ten aanzien van het

en handelt daarnaar. Als burgemeester

bestuurlijk als het ambtelijk handelen.

vervult u een voortrekkersrol op het

De gedragscode bestuurlijke integriteit

gebied van participatie en de ontwikke

is hierbij uw leidraad. U bent op dit

lingen rondom bestuurlijke vernieuwing.

terrein vertrouwenspersoon.

Het belang van de inwoners is immers

En u heeft een rechte rug. Voor het

een gemeente die qua dienstverlening

noodzakelijke vertrouwen van burgers

werkt als een klant- en vraaggerichte

in de (lokale) overheid bent u zich

organisatie.

bewust van dit belang. Wassenaar zoekt

Wassenaar zoekt een burgemeester met

daarom een burgemeester die zelf als

een antenne voor wat er speelt en leeft

toonbeeld van integriteit geldt, die

binnen bestuur en organisatie.

moed toont en optreedt waar de
integriteit en (schijn van) belangen

U durft bestuurlijk te vernieuwen en

verstrengeling in het geding is.

vertrouwt op de talenten van raad,
college, griffie en ambtelijke organisatie.

Verbindende schakel tussen
raad, college, griffie en
ambtelijke organisatie

U heeft zicht op deze verschillende

De bestuurlijke oriëntatie van zowel

bevoegdheden van raad en college en

Wassenaar als Voorschoten op de eigen

heeft oog voor verhoudingen en u voelt

regio kan consequenties hebben voor de

zich verantwoordelijk voor het besluit

Werkorganisatie Duivenvoorde (WODV).

vormingsproces en staat een pragma

Als voorzitter/lid van het Dagelijks

tische aanpak hierin voor.

rollen en u weet dit goed te scheiden.
U heeft goed zicht op de rollen, taken en
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4. Bestuursstijl, basiscondities en
vaardigheden
Bestuursstijl

waardering als kritiek duidelijk en

De nieuwe burgemeester van Wassenaar

direct worden uitgesproken

is in de eerste plaats een verbinder,
zowel binnen als buiten de gemeente.

• Integriteit staat hoog in het vaandel.

U bent mensgericht, benaderbaar en

De burgemeester is in de gemeente

creëert draagvlak.

Wassenaar hoeder van de integriteit,

U bent integer, stimuleert samen

zowel ten aanzien van het bestuur als

werking en u bent in staat visie te

de ambtelijke organisatie.

ontwikkelen en richting te geven.
U draagt bij aan het vertrouwen in de
politiek.

• U heeft een natuurlijk gezag zonder
autoritair over te komen. U bent
standvastig, consistent en u wijkt niet

Gelet op bovenstaande verwachtingen

voor pressie van buitenaf. U bent

beschikt u over de volgende

communicatief vaardig.

capaciteiten:
• U heeft kennis van relevante regels en
betrekt anderen bij uw besluit.

• In de context van het internationale
karakter van Wassenaar beheerst u in
elk geval uitstekend de Engelse taal en

• Binnen de gemeente bent u zichtbaar
en vormt u het boegbeeld van de

weet u zich te bewegen in andere
– internationale – culturen.

gemeente.

Basiscondities
• U investeert actief in de verbeterende
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Uiteraard zijn de vijf basiscondities zoals

bestuurscultuur van de gemeente en

die voor elke burgemeester zijn vast

wijst de andere bestuurders op hun

gesteld, ook van toepassing op de

verantwoordelijkheid en mede-

burgemeester van de gemeente

eigenaarschap binnen deze cultuur.

Wassenaar:

• In de bestuurlijke contacten in de regio

• Integer

stelt u zich diplomatiek en verbindend

• Herkenbaar

op met oog voor het resultaat. U weet

• Onafhankelijk

het belang van de gemeente

• Verbindend

Wassenaar ook regionaal, provinciaal

• Stressbestendig

en richting Rijk goed te vertalen.

Vaardigheden
• Als burgemeester van Wassenaar bent

Bij het profiel van de burgemeester van

u aanspreekbaar, staat u open voor

de gemeente Wassenaar horen de

feedback en bent u in staat tot

volgende vaardigheden:

zelfreflectie. U bent pragmatisch en
gericht op de professionele ontwikke

• Verbindend en gezaghebbend

ling van de gemeente, het bestuur, de

• Politiek-bestuurlijk sensitief

ambtelijke organisatie én uiteraard

• Sociaalvaardig en communicatief

uzelf.

• Onafhankelijk en standvastig

• U bent eerlijk en integer en u houdt
zich aan gemaakte afspraken. Ook
draagt u wezenlijk bij aan een
omgangscultuur waarin zowel

Integer, herkenbaar,
onafhankelijk, verbindend,
stressbestendig

5. Voorwaarden

Ervaring

De burgemeester neemt betrokken en

Als burgemeester van Wassenaar

actief deel aan het sociaal-maat

beschikt u over ruime bestuurlijke

schappelijk verkeer in Wassenaar zonder

ervaring, bij voorkeur opgedaan in het

daarbij zijn onafhankelijkheid te

openbaar bestuur. Relevante ervaring

verliezen.

met regionale samenwerking en

In de gemeente Wassenaar is thans geen

bestuurlijke vernieuwing wordt als

ambtswoning beschikbaar.

belangrijke meerwaarde gezien.

De gemeenteraad is uiteraard bereid
constructief mee te denken over

Continuïteit

adequate huisvesting, afhankelijk van de

Van de nieuwe burgemeester wordt

situatie.

verwacht dat u zich in elk geval voor een
volledige ambtstermijn van zes jaar

Nevenactiviteiten

verbindt aan de gemeente. Het hebben,

De burgemeester kan in overleg met de

aanvaarden en uitoefenen van neven

raad regionale en thematische rollen

functies en nevenactiviteiten is

vervullen naast het burgemeesterschap

uiteraard met de raad bespreekbaar,

zolang dit niet ten koste gaat van

indien deze niet strijdig zijn of lijken te

effectieve invulling van het burge

zijn met de belangen van de gemeente.

meesterschap. We zien dat sommige
rollen ondersteunend zijn aan het

Wonen

burgemeesterschap en worden

Wij verwachten dat de nieuwe

gestimuleerd.

burgemeester in Wassenaar komt
wonen en zich daadwerkelijk aan
Wassenaar verbindt.
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6. Procedure
Wil u onze burgemeester worden?
Deze vacature is opengesteld in de

U kunt uw sollicitatie vertrouwelijk

Staatscourant van 15 februari 2019.

richten aan:

Een assessment op een of enkele

Zijne Majesteit de Koning

selectiecriteria van de profielschets kan

door tussenkomst van:

deel uitmaken van de procedure.

De Commissaris van de Koning in
de Provincie Zuid-Holland

De gesprekken met de vertrouwens

Postbus 90602

commissie en de kandidaten vinden

2509 LP Den Haag

plaats in de weken 21 en 23.
Het is tevens mogelijk te solliciteren via:
www.politiekeambtsdragers.nl
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Voor meer informatie over de gemeente Wassenaar zie
www.wassenaar.nl of www.wassenaarincijfers.nl

Uit de enquête blijkt dat de burgemeester zich -in volgorde van
belangrijkheid- zou moeten richten op:

goed en integer bestuur
van de gemeente

openbare orde
en veiligheid

álle inwoners

klantvriendelijke en
dienstverlenende
organisatie

álle wijken van de
gemeente Wassenaar
Als belangrijkste eigenschap of competentie zou de burgemeester
volgens de inwoners moeten beschikken over:
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zichtbaar aanwezig
en aanspreekbaar

verbindend
iemand die boven
de partijen staat

integer

daadkrachtig
en standvastig

COLO FO N
Postbus 499, 2240 AL Wassenaar

Het opstellen van deze profielschets is tot

t 14070 (toets alleen deze 5 cijfers)

stand gekomen dankzij de inbreng van alle

e gemeente@wassenaar.nl

fracties uit de Wassenaarse raad. De

i www.wassenaar.nl

fractievoorzitters hebben diverse gesprekken
gevoerd met bestuurlijke en ambtelijke

Teksten

stakeholders. Ook hebben inwoners,

Gemeenteraad Wassenaar

ondernemers en verenigingen, via enquêtes
en een inloopavond bijgedragen aan deze

Foto’s
Gemeente Wassenaar

profielschets.

