
Centraal in Nederland, tussen de steden Amsterdam 
en Utrecht, ligt de gemeente Stichtse Vecht. Een kers-
verse nieuwe gemeente die op 1 januari 2011 ontstaan 
is uit de fusie van de gemeenten Breukelen, Loenen 
en Maarssen. Een prachtige en krachtige gemeente. 
Prachtig vanwege de cultuur- en natuurhistorische 
rijkdom. Krachtig door de ligging en omvang van de 
gemeente: met zo’n 63.000 inwoners is Stichtse Vecht 
de op twee na grootste gemeente in de provincie 
Utrecht in een rijk en veelzijdig gebied.

Deze unieke gemeente zoekt per 1 januari 2012 een
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Eenheid in verscheidenheid

De nieuwe gemeente telt 12 kernen met een eigen historie: Nigtevecht, Vreeland, 
Loenersloot, Loenen aan de Vecht, Nieuwersluis, Nieuwer Ter Aa, Kockengen, 
Breukelen, Maarssen-dorp, Maarssenbroek, Tienhoven en Oud-Zuilen. De kernen 
– met elkaar verbonden door de rivier de Vecht – hebben elk een eigen gezicht en 
karakter. Behoud daarvan is van groot belang zodat iedereen – jong en oud, rijk en 
minder bedeeld, starter en pensionado – zich thuis voelt in de nieuwe gemeente. 
Alleen dan ontstaat een stabiele basis die kansen biedt om samen het nieuwe 
karakter van Stichtse Vecht te ontdekken. 

Met uitzondering van Maarssenbroek, dat een meer stedelijk karakter kent, heeft 
Stichtse Vecht een dorps karakter. De gemeente is nummer één in Nederland als het 
gaat om het aantal historische buitenplaatsen en neemt, met 690 rijksmonumenten en 
een honderdtal gemeentelijke monumenten, landelijk de tiende plaats in. 

Het buiten van de Randstad

Het grondgebied van de nieuwe gemeente wordt in grote mate bepaald door het 
groen blauwe karakter van het landelijke gebied, met de Vecht en de verschillende 
kernen met beschermde dorpsgezichten die daarlangs liggen. Het gebied is open 
en waterrijk en kent een rijke historie, veel kostbaar cultureel erfgoed en afwisse-
lende landschapstypen – zoals het copelandschap bij Kockengen en het westelijk 
weidegebied. Prachtig gelegen historische buitenplaatsen bevinden zich in de 
nabijheid van de rivier de Vecht, die als een blauwe ader door het gebied slingert. 
Door dit alles heeft het gebied een sterke toeristische en recreatieve functie voor 
met name de stedelijke regio’s Amsterdam en Utrecht. Niet voor niets wordt Stichtse 
Vecht ‘het buiten van de Randstad’ genoemd. 

De ligging en bereikbaarheid maken Stichtse Vecht niet alleen aantrekkelijk als 
woongebied. Ook bedrijven vestigen zich graag in de gemeente. Dankzij goede 
ontsluiting door de Rijksweg A2, de spoorverbinding Amsterdam-Utrecht en het 
Amsterdam-Rijnkanaal is een dynamisch gebied ontstaan met veel economische 
bedrijvigheid en werkgelegenheid. Maar de brede infrastructuur legt ook een druk 
op het gebied. 



Krachtige partner in de regio

Stichtse Vecht is regionaal en provinciaal een 
actieve en betrokken partner, die samenwerking 
serieus neemt. Stichtse Vecht is de grootste ‘Groene 
Hart’ gemeente in de provincie Utrecht en kan zich 
– dankzij de recente schaalvergroting – sterker 
profileren in de regio en in het samenspel met de 
grote gemeenten Amsterdam en Utrecht. Dat maakt 
Stichtse Vecht toekomstbestendig en biedt betere 
mogelijkheden om de ruimtelijke kwaliteit van de 
Vechtstreek voor de komende generaties te behou-
den. Er zijn veel signalen die behoud van Stichtse 
Vecht als ‘groene buffer’ tussen Amsterdam en 
Utrecht en de kernen onderling bepleiten. Bewoners 
verwachten van de gemeente dat zij zich sterk maakt 
voor behoud van dat karakter en voor bescherming
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van hun ‘parel aan de Vecht’. Stichtse Vecht zal dan ook tegenwicht bieden tegen 
de verstedelijkingsdruk vanuit de Randstad, versnippering van het landschap en 
extensieve recreatie door niet inwoners. 

Stichtse Vecht participeert actief in regionale samenwerkingsverbanden. Richting-
gevend hiervoor is te allen tijde de meerwaarde van deelname: nut en noodzaak 
worden tegen elkaar afgewogen en het behartigen van de belangen van (de        
inwoners van) Stichtse Vecht staat centraal.
Enkele voorbeelden van regionale samenwerkingsverbanden waarin Stichtse 
Vecht een rol speelt zijn: Bestuur Regio Utrecht (BRU), Milieudienst Noord West 
Utrecht, Veiligheidsregio Utrecht (VRU), Recreatieschap Stichtse Groenlanden, 
het Plassenschap Loosdrecht e.o. en GGD Midden Nederland. 

Bestuur

De gemeenteraad van Stichtse Vecht telt 33 leden en wordt gevormd door 13  
fracties. De huidige samenstelling van de raad is als volgt:

CDA    5 zetels GroenLinks    1 zetel

Maarssen 2000  4 zetels Breukelen Beweegt   1 zetel

D66    3 zetels Maarssen Natuurlijk!  1 zetel

PvdA    3 zetels Groep Frank van Liempdt DVV 1 zetel

ChristenUnie-SGP  2 zetels Duurzaam Stichtse Vecht  1 zetel

Streekbelangen  2 zetels

VVD    7 zetels Het Vechtse Verbond  2 zetels	
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Het Coalitieprogramma Stichtse Vecht 2011-2014 met als titel ‘Stabiliteit en      
Vertrouwen’ is het resultaat van de samenwerking tussen de fracties van de       
coalitiepartijen VVD, CDA, D66, Streekbelangen, ChristenUnie-SGP en Het Vechtse 
Verbond. De eerste vier partijen hebben tevens de wethouders afgevaardigd in het 
eerste college van B&W van Stichtse Vecht. Het programma is de politieke basis en 
het richtinggevend kader voor burgers, instellingen, bestuur en organisatie om de 
Stichtse Vecht in al haar facetten vorm te geven. De centrale thema’s ‘vergrijzing’ 
en ‘duurzaamheid’ worden daarbij als meetlat gebruikt. (Voor meer inhoudelijke           
informatie en het coalitieprogramma zie www.stichtsevecht.nl).

Stichtse Vecht vindt leefbaarheid, sociale cohesie, participatie en korte lijnen        
tussen alle partijen en actoren belangrijk. Toegankelijk en bereikbaar zijn daarbij de 
trefwoorden. Er is veel ambitie om te komen tot een integere en transparante lokale 
overheid.

In maart 2011 heeft de nieuwe gemeenteraad haar vergadermodel vastgesteld. 
Inmiddels wordt volgens dit model – dat nog volop in ontwikkeling is – gewerkt. 
Er is gekozen voor een model dat efficiënte besluitvorming en laagdrempelige           
ontmoetingen met inwoners mogelijk maakt. In het nieuwe model komt de raad 
drie tot vier keer per maand in verschillende vormen bij elkaar. De eerste twee tot 
drie weken van deze cyclus staan de zogenaamde ‘werksessies ‘ op de agenda, 
waar de politiek over specifieke thema’s geïnformeerd wordt en waar ruimte is voor 
debat. Met elkaar, met burgers of het college. De vierde week staat in het teken 
van de raadsvergadering, waar over de besproken vraagstukken besluiten worden 
genomen. Ook aan de informatievoorziening naar en de samenwerking van de raad 
met de ambtelijke organisatie (die ook in een startfase verkeert) wordt veel aandacht 
besteed.
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De gemeentelijke organisatie

De gemeentelijke organisatie van Stichtse Vecht wil snel en adequaat inspelen op 
de wensen en behoeften van burgers en bedrijven. Daarom is gekozen voor een 
structuur die past bij de verschillende rollen die de burger heeft in relatie tot de       
lokale overheid. Gekozen is voor het directiemodel met vijf afdelingen: 
Publiekszaken, Ontwikkeling, Wijken & Kernen, Veiligheid, Vergunningen &    
Handhaving en Interne Dienstverlening. De vijf afdelingshoofden vormen samen,
onder voorzitterschap van de algemeen directeur/gemeentesecretaris, het           
managementteam. Bij de gemeente Stichtse Vecht werken in totaal 420 personen 
(350 fte).

In de wijze waarop ambtenaren en bestuurders met elkaar willen omgaan en 
samenwerken, zijn een viertal kernwaarden gekozen:
• betrokken 
• aanspreekbaar
• kwaliteitsgericht 
• klantgericht
De huisvesting van de ambtelijke organisatie is verdeeld over de drie voormalige 
gemeentehuizen. Op de locatie ‘Maarssen’ is de centrale dienstverlening aan de 
burger gevestigd.

De bestuurlijke agenda

Een nieuwe gemeente in opbouwfase met een forse ambitie in een periode waarin 
ook het proces van de financiële heroverweging en noodzakelijk ombuigingen 
een belangrijke plaats op de agenda vragen, zijn belangrijke ingrediënten voor de 
komende periode. Er liggen kansen, men heeft ambitie en de wens bestaat om 
met behoud van de eigen bijzondere verworvenheden op zoek te gaan naar het 
nieuwe verbindende in Stichtse Vecht…  
Wie grijpt deze uitdaging met beide handen aan?   

Naast deze algemene typering spelen de volgende opgaven:
De nieuwe gemeente op de kaart zetten, in de regio, bij de provincie en bij de 
landelijke overheid. En daarnaast de beste ambassadeur zijn van Stichtse Vecht.

•
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Een duidelijke rol spelen in de overgang van de oude gemeenten, hun          
bestaande structuren en culturen naar de vorming van de nieuwe gemeente.
Het zichtbaar meebouwen aan de nieuwe gemeente en de nieuwe gemeente-
lijke organisatie.
De vormgeving van de dienstverlening naar inwoners, organisaties en            
instellingen.
De aanstaande (financiële) ombuigingsoperatie.

•

•

•

•

De nieuwe burgemees ter
Wat voor burgemeester zoeken we?

Naast de zes bekende basiscondities (identificatie, bindend vermogen, integriteit, 
onafhankelijkheid, stressbestendigheid en signaalgevoeligheid) die voor iedere 
burgemeester gelden, zijn wij op zoek naar kandidaten die als primaire bestuurs-
stijl ‘verbinden’ hebben en die zich gemakkelijk en effectief kunnen inleven in    
situaties in de samenleving. Verder dient de burgemeester van Stichtse Vecht 
gevoel te hebben voor historie en cultuur.

Samenbinder

Stichtse Vecht zoekt een burgemeester die inwoners, instellingen en bedrijven 
weet te verbinden. Een burgemeester die aanvoelt wat er leeft en die zich goed 
kan verplaatsen in personen of groepen waar hij1  mee van doen heeft en daarvoor  
makkelijk toegankelijk is, begrijpt wat er leeft en bijzondere aandacht heeft voor

1 Waar hij/hem staat, kan ook zij/haar gelezen worden.
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minderheidsstandpunten. Hij is betrokken en voor 
onze burgers de meest herkenbare en 
toegankelijke bestuurder in alle soorten situaties. 
De burgemeester kan tegenstellingen overbruggen 
en mensen en partijen bij elkaar brengen. Hij weet 
mensen en partijen ook bij elkaar te houden, met 
name in de huidige situatie waarin de nieuwe 
gemeente Stichtse Vecht als zodanig nog weinig 
tot geen betekenis heeft. Hij kan snel en effectief 
mede vorm geven aan de nieuwe structuren en 
processen. 

De burgemeester van Stichtse Vecht staat boven 
de partijen en wordt ook als zodanig geaccepteerd 
en heeft gevoel voor bestuurlijke verhoudingen. Hij 
weet het college van B&W, de gemeenteraad en de 
organisatie te inspireren, aan te jagen en te onder-
steunen, met respect voor ieders verantwoordelijkheden. Hij is een verbindende 
schakel en weet de verschillende werelden bij elkaar te brengen. Hij staat open voor 
en stimuleert nieuwe bestuurlijke en maatschappelijke vormen van samenwerking. 
In crisissituaties brengt hij rust en vertrouwen en is hij een rots in de branding.

Boegbeeld

Inwoners, bestuurders en organisaties moeten vertrouwen kunnen hebben in 
‘hun burgemeester’. Stichtse Vecht zoekt daarom Iemand die makkelijk contacten 
legt (en heeft) in en buiten de gemeente. De burgemeester straalt bestuurlijk en 
menselijk evenwicht uit en heeft integriteit van bestuur en het handelen daarnaar 
hoog in het vaandel. Hij draagt deze integriteit uit en spreekt anderen hierop aan. Hij 
is eveneens een voorbeeld in handelen, waar anderen zich aan op kunnen trekken.

Buiten de gemeente is de burgemeester te typeren als een ambassadeur van 
Stichtse Vecht, die de wederzijdse samenwerking met andere overheden – zowel 
regionaal als daarbuiten – bevordert, uiteraard met specifieke aandacht voor de rol 
en positie van Stichtse Vecht hierin. 
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Bestuursvaardigheden 

Gemeente Stichtse Vecht vindt de volgende bestuursvaardigheden belangrijk:
Inleving: luisteren, onderkennen van gevoelens en behoeften van anderen en 
daarin kunnen verplaatsen.
Sociabel: vlot en effectief leggen en onderhouden van contacten met anderen; 
zich gemakkelijk in verschillende soorten gezelschap begeven.
Communicatief: ideeën en feiten in begrijpelijke taal voor anderen duidelijk     
maken, aansluiten bij de doelgroep(en).
Daadkracht: kansen signaleren en ernaar handelen. Liever uit zichzelf beginnen 
dan passief afwachten.
Omgevingsbewustzijn: laten blijken goed geïnformeerd te zijn over               
maatschappelijke en politieke ontwikkeling of andere omgevingsfactoren en deze 
kennis effectief weten te benutten. 
Vernieuwingskracht: in staat om vernieuwingen die noodzakelijk zijn te            
signaleren, te stimuleren en er draagvlak voor te krijgen.

Huidige portefeuilles en samenwerking binnen het bestuur

De burgemeester van Stichtse Vecht heeft verschillende portefeuilles en taken in zijn 
pakket. Een overzicht:

is voorzitter van de bestuurlijke driehoek (burgemeester, gemeentesecretaris en 
griffier);
is voorzitter van het presidium van de gemeenteraad;
is momenteel lid van het Dagelijks Bestuur van het Bestuur Regio Utrecht, een 
samenwerkingsverband van negen gemeenten in de provincie Utrecht;

•

•

•

•

•

•

•

•
•

coördineert het bestuurlijk proces binnen de 
gemeente Stichtse Vecht;
coördineert de samenwerking tussen de         
gemeente en haar partners in de regio;
is portefeuillehouder openbare orde & veiligheid;
is portefeuillehouder externe betrekkingen;
is portefeuillehouder communicatie en 
is portefeuillehouder internationale zaken.

Als voorzitter van de raad wordt van de burge-
meester verwacht dat hij een stevig debat niet 
schuwt en met wijsheid, relativering en humor de 
vergaderingen leidt. Hij moet de sfeer van de 
vergaderingen uitstekend kunnen aanvoelen 
en zich mede verantwoordelijk voelen voor de        
ontwikkeling van het vergadermodel.

•

•

•
•
•
•
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Als portefeuillehouder toont hij openheid over zijn portefeuilles naar de raad en  
informeert de raad proactief over kwesties die (gaan) spelen. Hij weet de gevoelens 
van de raad te verwoorden en die over te brengen op derden en rapporteert 
regelmatig aan de raad over zijn activiteiten in andere gremia. 

Veiligheid is speerpunt van beleid. Hierbij wordt verwacht dat de burgemeester 
daarin een voortrekkersrol speelt. 

Als voorzitter van het college zal hij vóór alles optreden als coördinator door de 
besluitvorming en voortgang te bevorderen en waar nodig als bindende figuur 
stimulerend op te treden en de collegiale en integrale besluitvorming te benadruk-
ken. De burgemeester kan op collegiale wijze samenwerken met de wethouders 
en hij kan de wethouders in voorkomende gevallen adviseren en coachen over de 
wijze waarop zij hun taak optimaal kunnen uitoefenen. 

Ervaring en geschiktheid

De burgemeester staat boven de partijen: de eventuele eigen partijpolitieke        
overtuiging zal op het lokale niveau om terughoudendheid vragen. Hij moet 
beschikken over ruime bestuurlijk ervaring, kennis en werking van ambtelijke 
organisaties en een relevant netwerk op lokaal, regionaal en landelijk niveau. De 
ontwikkelingen en herijking op het gebied van de regionale samenwerking vragen 
om een positieve instelling terzake. Met inachtneming van de regionale belangen 
dient hij daarbij in staat te zijn om de belangen en de identiteit van Stichtse Vecht 
te bewaken en zo nodig krachtig te verdedigen. Ook de lokale uitdagingen zoals de 
ombuigingsoperatie vragen om een burgemeester die met stuurmanskunst dit 
proces tot een goed einde weet te brengen. 



Beschikbaarheid

De nieuwe burgemeester is per 1 januari 2012 beschikbaar. Van de burgemeester 
wordt verwacht dat het ambt als hoofdfunctie (fulltime) wordt vervuld. De raad staat 
afwijzend tegenover nevenfuncties die het goed besturen van en beschikbaarheid 
voor de gemeente in de weg (kunnen) staan. Eventuele nevenfuncties behoren 
vooraf ter discussie te worden gesteld in het Seniorenconvent. Met het oog op 
continuïteit van het bestuur is het noodzakelijk dat de te benoemen burgemeester 
minimaal één ambtsperiode vol wil maken. De burgemeester vestigt zich uiterlijk 
binnen een jaar feitelijk in de gemeente en gaat snel en zichtbaar deel uitmaken van 
de samenleving. De gemeente beschikt niet over een ambtswoning.

De burgemeester is bereid jaarlijks medewerking te verlenen aan een klankbord-
gesprek met een delegatie van de gemeenteraad. Een afschrift van deze 
gesprekken wordt gezonden aan de Commissaris van de Koningin.
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De zittende waarnemend burgemeester zal deelnemen aan de procedure.
Een assessment kan deel uit maken van de procedure.

Dit is een uitgave van:
Gemeente Stichtse Vecht 

Afdeling Griffie 
Fotografie: Willem Mes Utrecht




