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Onderwerp: Vaststellen profielschets burgemeester 2012 gemeente Woerden 

De raad besluit: 

de profielschets burgemeester 2012 gemeente Woerden vast te stellen. 

Inleiding: 

Bij Koninklijk Besluit van 3 juli 2012 is op zijn verzoek aan de heer mr. H.W. Schmidt met ingang 
van 1 september 2012 eervol ontslag verleend als burgemeester van de gemeente Woerden. 
Binnenkort zal door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de vacature worden 
opengesteld voor de benoeming van een nieuwe burgemeester. 
Daartoe is het noodzakelijk dat een profielschets wordt vastgesteld, met daarin de selectiecriteria 
voor de nieuwe burgemeester. 

Bevoegdheid: 

Op grond van artikel 61, lid 2 van de gemeentewet (De Commissaris van de Koning overlegt met 
de raad over de eisen die aan de te benoemen burgemeester worden gesteld met betrekking tot 
de vervulling van het ambt.) en de Circulaire benoeming, functioneringsgesprekken en 
herbenoeming burgemeester d.d. 20 augustus 2012 is de raad bevoegd de profielschets vast te 
stellen. 

Beoogd effect: 

Voor de invulling van de aanstaande burgemeestersvacature is het noodzakelijk een profielschets 
vast te stellen. 
In de raadsvergadering van 25 september 2012 zal de Commissaris van de Koningin aanwezig zijn 
om met de raad te overleggen over de eisen die aan de te benoemen burgemeester worden 
gesteld (artikel 61 lid 2 Gemeentewet). Deze eisen worden verwoord in een profielschets. Kort 
daarna zal de vacature formeel worden opengesteld. 

De Vertrouwenscommissie heeft bijgevoegde concept profielschets opgesteld. In dit concept is 
mede opgenomen de input die via de burgerparticipatie op ikbenwoerden.nl is ontvangen. 

Argumenten: 



Om het proces tot de selectie van een nieuwe burgemeester in (juridisch) goede banen te leiden is 
het noodzakelijk dat de profielschets wordt vastgesteld. 

Kanttekeningen: 

Niet van toepassing. 

Financiën: 

Eventuele kosten die worden gemaakt komen ten laste van de post "Onvoorzien". 

Uitvoering: 

De Vertrouwenscommissie is namens de raad belast met de voorbereiding van het opstellen van 
een aanbeveling aan de Minister van BZK m.b.t. de nieuwe burgemeester. 

Communicatie: 

De Commissaris van de Koningin ziet erop toe dat de vacature formeel wordt opengesteld en is 
verantwoordelijk voor de communicatie daaromtrent. 

Samenhang met eerdere besluitvorming: 

Op 5 juli 2012 heeft de raad de Verordening Vertrouwenscommissie benoeming burgemeester 
Woerden 2012 vastgesteld en de leden van genoemde commissie benoemd. 

Bijlagen: 

Profielschets burgemeester 2012 gemeente Woerden. 

De indiener: Vertrouwenscommissie 
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Profielschets burgemeester 2012 gemeente Woerden 

Woerden zoekt een nieuwe burgemeester. 
In deze profielschets, die mede tot stand is 
gekomen door inspraak van de inwoners 
van Woerden, wordt achtereenvolgens 
ingegaan op het karakter van de 
gemeente en de gemeentelijke 
organisatie. Vervolgens worden de 
belangrijkste taken van de burgemeester 
beschreven. Tenslotte wordt aangegeven 
over welke bestuursstijl en competenties 
de burgemeester dient te beschikken. 
Vanzelfsprekend dient daarnaast aan de 
meer algemene functie-eisen te worden 
voldaan, die aan een burgemeester 
worden gesteld. Daar waar in deze 
profielschets wordt gesproken van 
"hijTzijnThem", dient ook "zijVhaar" te 
worden gelezen. 

identiteit, wat we graag willen behouden. 
De inwoners van Woerden zijn van 
oudsher betrokken bij de ontwikkeling van 
hun gemeente en hebben een sterke 
binding. In velerlei organisatievormen zijn 
mensen (vrijwillig) actief om, al dan niet in 
overleg met de gemeente, de werk, woon-
en leefomgeving vorm te geven en te 
verbeteren. 
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1. Karakter gemeente Woerden en 
algemene ontwikkelingen 

Woerden, stad waar Het Groene Hart 
klopt 
De gemeente Woerden biedt een 
aantrekkelijke woon-, werk- en 
leefomgeving. Bekend om zijn Romeinse 
verleden en de kaasverwerking. En het 
omringende veenweidegebied met zijn 
kenmerkende cope-landschap. De 
gemeente bestaat uit de stadskern 
Woerden en de dorpskernen Harmeien, 
Kamerik en Zegveld en telt ruim 50.000 
inwoners. Elke kern heeft een eigen 

Actuele ontwikkelingen 
De rol van de lokale overheid gaat de 
komende jaren sterk veranderen. Om toch 
een vitale en aantrekkelijke gemeente te 
blijven, zoeken wij een bestuurlijk ervaren, 
zakelijke en daadkrachtige burgemeester. 

Ten eerste transformeert Woerden zich 
naar een regisserende gemeente. Dat 
vergt intern en extern een aanpassing. De 
lokale samenleving zal zelf meer 
initiatieven moeten nemen, de gemeente 
zal niet alles meer (blijven) doen. 

Ten tweede ontwikkelt Woerden zich van 
een groeigemeente naar een 
beheergemeente, zowel op beleidsmatig 
als op financieel terrein. Op sociaal terrein 
krijgt Woerden te maken met 
decentralisaties van met name 
uitvoeringstaken en waarschijnlijk met nog 
minder geld vanuit Den Haag. Op 
ruimtelijk vlak zal Woerden de komende 
jaren niet fors uitbreiden op het gebied van 
woningbouw(locaties), maar vooral 
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inzetten op inbreidingslocaties. Woerden 
zoekt het juiste evenwicht tussen aan de 
ene kant economie en werkgelegenheid 
en aan de andere kant het groene en open 
ruimtelijke karakter van de gemeente. Dat 
geldt voor de stadskern alsook voor de 
Poort van het Groene Hart. Daarnaast zien 
we de regionale samenwerking, ook over 
de provinciegrenzen heen, op velerlei 
gebieden toenemen. 
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2. Gemeentelijke organisatie en 
politiek-bestuurlijke omgeving 

Gemeentelijke organisatie 
De ambtelijke organisatie bestaat uit 
ongeveer 350 Fte. Een kleine twee jaar 
geleden heeft een brede ambtelijke 
reorganisatie plaatsgevonden, die destijds 
impact heeft gehad op de medewerkers en 
de algehele werkwijze. De organisatie is 
nog volop in ontwikkeling, zowel kwalitatief 
als kwantitatief. Er is een stevige ambitie 
vastgelegd in het regiedocument, gericht 
op het verder verbeteren van de 
dienstverlening en de transformatie naar 
een regisserende gemeente. De gemeente 
beschikt over een huishoudboekje dat op 
orde is, hoewel er nog een forse 
bezuinigingsopdracht is, ook op de 
formatie. 

Op bestuurlijk vlak hebben de gemeenten 
Woerden en Oudewater begin dit jaar 
gezamenlijk besloten dat de ambtelijke 
organisaties van beide gemeenten worden 
samengevoegd. Eén organisatie voor twee 
onafhankelijke gemeenten. De nieuwe 
burgemeester zal samen met zijn collega 
in Oudewater volop de regie voeren over 
dit samenvoegingproces. 

dorpskernen. Enerzijds dient 
werkgelegenheid behouden te blijven en 
anderzijds dient het groene karakter van 
de gemeente niet te worden aangetast. 
Woerden wil zich daarmee nadrukkelijk 
gaan profileren als 

Politiek-bestuurlijke omgeving 
In de raad zijn twee lokale partijen 
vertegenwoordigd, de overige vijf partijen 
hebben binding met landelijke partijen. De 
raad bestaat uit 29 leden. 

De coalitie wordt gevormd door de fracties 
van W D (6), Progressief Woerden (5), 
D66 (3) en CU/SGP (3). De fracties van 
CDA (6), Inwonersbelangen (5) en Lijst 
van der Does (1) vormen de oppositie. Het 
college wordt gevormd door vier fulltime 
wethouders. Elke coalitiepartij levert één 
wethouder. Er zijn drie raadscommissies 
en een auditcommissie. Voorts kent de 
gemeenteraad een Presidium, waarin de 
burgemeester participeert. 

3. Taken en rol van de burgemeester 

Van de nieuwe burgemeester wordt 
gevraagd dat hij een duidelijke visie op 
bovengenoemde ontwikkelingen heeft en 
hierin ervaring heeft en pro-actief is. 

Gezicht van de gemeente 
De burgemeester is bij uitstek het gezicht 
van de gemeente en moet, zonder gezag 
in te boeten, voor iedereen aanspreekbaar 
zijn en is ook in staat een burgervader te 
zijn. Hij verbindt de burgers en stimuleert 
hen om te investeren in de samenleving. 
Hij neemt daartoe zeker ook eigen 
initiatieven en laat zich vaak in de stad, de 
kernen en het verenigingsleven zien. 
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Veiligheid en regionale samenwerking 
De burgemeester is primair belast met de 
aan hem toegekende taken op het gebied 
van openbare orde en veiligheid. 
Veiligheid is een speerpunt van het 
gemeentelijke beleid. De burgemeester is 
hiervoor coördinerend portefeuillehouder. 
De burgemeester krijgt een voortrekkersrol 
in het samenvoegingproces van de 
ambtelijke organisaties van de gemeenten 
Oudewater en Woerden. 
De burgemeester is verder 
vertegenwoordigd in verschillende 
(in)formele (inter)provinciale en regionale 
samenwerkingsverbanden in de Utrechtse 
regio, zoals de Veiligheidsregio Utrecht 
(VRU) en de nader vorm te geven U-10, 
als opvolger van de Bestuursregio Utrecht 
(BRU). In het kader van de U-10 beraadt 
Woerden zich op dit moment op zijn 
positie. 
Daarnaast zoekt Woerden nadrukkelijk 
samenwerking met alle omringende 
gemeenten. Hij weet de belangen van 
Woerden in samenwerking met andere 
gemeenten te behartigen. Netwerken is 
een tweede natuur van de burgemeester. 
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Dualisme en functie binnen college 
De nieuwe burgemeester weet hoe hij 
vorm geeft aan collegiaal bestuur. Als 
teamleider treedt hij op als sparringpartner 
voor de overige collegeleden, zonder op 
hun stoel te gaan zitten. Hij geeft de 
wethouders de ruimte om zich (politiek) te 

kunnen profileren. Hij heeft een sterk 
ontwikkelde bestuurlijke en politieke 
antenne en is besluitvaardig. Als voorzitter 
van het college neemt hij initiatieven om 
het college zijn duale rol verder vorm en 
inhoud te doen geven. 

Dualisme en voorzitterschap raad 
De burgemeester dient er zich bewust van 
te zijn dat raad en college bezig zijn om 
elk hun rol binnen het dualisme verder 
vorm te geven. Onlangs heeft de raad in 
dat kader zijn werkwijze aangepast. Als 
raadsvoorzitter heeft de burgemeester een 
duidelijke visie op het dualisme en 
adviseert en stimuleert hij, samen met de 
griffier, de raad hierin zijn rol verder vorm 
te geven. Hij is daarbij steeds een zakelijk 
en daadkrachtig voorzitter, maar treedt 
daarbij nadrukkelijk wel als verbindende 
figuur op. 

Functie binnen ambtelijke organisatie 
Van de nieuwe burgemeester wordt 
verwacht dat hij, samen met de 
gemeentesecretaris, de ambtelijke 
organisatie aanstuurt. Hij is in staat de 
ambtelijke organisatie te motiveren en 
(moeilijke) doelstellingen te (helpen) 
realiseren. Dat betekent dat hij de 
portefeuillehouder personeel en 
organisatie zal worden. 

4. Bestuursstijlen en competenties 

Wij hebben geen uitgesproken voorkeur 
voor een bepaalde bestuursstijl. De 
burgemeester dient afwisselend 
netwerker, verbinder, procesregisseur en 
aanjager te zijn, afhankelijk van de situatie 
die zich op dat moment voordoet. 
Wij hebben wel een uitgesproken voorkeur 
voor zes competenties die de 
burgemeester aantoonbaar dient te 
bezitten: 

• Communicatief 
• Daadkrachtig 
• Besluitvaardig 
• Bestuurlijke gevoeligheid 
• Omgevingsbewust 
• Oordeelsvorming 
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Bovenstaande competenties dient de 
burgemeester optimaal in te zetten en te 
benutten bij de ontwikkelingen waarmee 
de gemeente Woerden te maken krijgt. 
Daarbij weet onze burgemeester mensen 
en organisaties samen te brengen en te 
verbinden en bouwt snel een relevant 
bestuurlijk en maatschappelijk netwerk op. 
Hij brengt ondernemers, lokale instellingen 
en organisaties in contact met elkaar om 
gezamenlijk, al dan niet in samenwerking 
met de gemeente, doelstellingen te 
behalen. Hij vindt makkelijk medestanders 
voor zijn ideeën en kan betrokkenen 
enthousiasmeren. 

Hij weet de ambtelijke organisatie verder 
te professionaliseren en innoveren, waarbij 
de komende tijd de transitie naar een 
regisserende gemeente en de ambtelijke 
samenvoeging van de gemeenten 
Oudewater en Woerden, alsmede de forse 
bezuinigingsopgaven met behoud van een 
gezond financieel huishoudboekje, de 
focus is. Tevens dient hij Woerden stevig 
te positioneren en te profileren als 
serieuze partner in de regio en 
samenwerking met omringende 
gemeenten vorm en inhoud te geven. 

Woerden moet verder; het gemiddelde 
voorbij! 


