Stichtse Vecht
zoekt een
burgemeester

‘Onze burgemeester
innoveert, is betrokken en
zichtbaar’
Stichtse Vecht is een jonge

Stichtse Vecht kenmerkt zich door

gemeente met een rijke

contrasten. Van dorps tot (voor)stedelijk

historie. Gelegen tussen

ons (sociale) vangnet tot zeer welvarend.

Utrecht en Amsterdam neemt

Prachtige historische buitenplaatsen,

zij een strategische positie in

versus moderne woningbouw. De

de regio in. Mensen wonen

Dit is Stichtse Vecht

en van mensen die aangewezen zijn op

gemeente is georiënteerd op Utrecht èn
Amsterdam, wordt doorsneden door de

graag in Stichtse Vecht.

rustieke Vecht en de dynamische

Stichtse Vecht kent over het

verbindingen van de A2, het spoor en het

algemeen een bovengemiddeld

Amsterdam-Rijnkanaal. In het onlangs
opgestelde trendlijnenrapport 1) wordt

opgeleide beroepsbevolking

gesproken over het opvallend fysiek

met een hoog welvaartsniveau.

kenmerk van de snelle Vecht versus de
langzame Vecht. Dat biedt een
aantrekkelijk woonklimaat, maar betekent
ook een uitdaging om de eigen identiteit

De kleinschaligheid en

vorm te geven ten opzichte van de grote

menselijke maat vormen een

steden.

belangrijke kernkwaliteit die

Stichtse Vecht heeft goede

zowel in de dorpen als ook in
de wijken van Maarssenbroek
wordt ervaren. Vanuit de

winkelvoorzieningen; vier middelbare
scholen en universiteit Nyenrode.
Het vrijetijdsaanbod voor de jeugd boven
de 14 jaar is beperkt. De nabijheid van

historie is Stichtse Vecht een

grotere steden voorziet hierin. Sociale en

gebied waar mensen uit de

culturele activiteiten zoeken de inwoners

drukke stad rust en

van Stichtse Vecht veel in Utrecht en
Amsterdam. Daar tegenover staat dat de

geborgenheid ervaren,

verenigingsgraad in de 12 kernen hoog is.

ongeacht hun afkomst of

In de dorpen en de buitengebieden zijn

religieuze overtuiging.

veel verschillende uitingen van cultuur,
voor alle geledingen van de bevolking.
De raad van Stichtse Vecht heeft 33

‘Onze burgemeester
staat boven de partijen
en pakt politieke intriges
aan’

raadsleden, verdeeld over 10 fracties en
kent een levendig politiek klimaat. Het
college heeft wethouders van VVD,
GroenLinks, CDA en PvdA. Het
Collegewerkprogramma 2) (CWP) is de
uitwerking van het coalitieakkoord.
1)
2)
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https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/
Raadsconferentie/2019/05-juni/
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/gemeenteraad-encollege/--meer-over-het-college-van-bw/

‘Onze
burgemeester
staat tussen de
mensen en is
makkelijk
benaderbaar.
Maar moet ook
knopen
doorhakken’

Verbinder
Een beleidsmedewerker van
Stichtse Vecht:
´Onze burgemeester heeft het
college en de raad meer
strategisch laten samenwerken,

Burgermoeder /
burgervader

ook in de regio. Daarmee heeft de
burgemeester bijgedragen aan de
stabiliteit in de gemeente en dat
hadden we hard nodig. Zoals de

Een inwoner:
´Gisteren was ons jaarlijks
dorpsfeest waar we als
inwoners iedere keer enorm
naar toeleven. Mooi was het dat

burgemeester nu een brug is
tussen het college en de raad,
maar tegelijkertijd altijd boven de
partijen blijft staan, dat is goed om
te zien.

de burgemeester daar bij was

Ook de raadsvergaderingen

en met alle aanwezigen het

zijn leuk om bij te wonen:

gesprek aanging.

de burgemeester treedt op

Met het echtpaar dat afgelopen
jaar 60 jaar getrouwd was
werden herinneringen
opgehaald, de weduwe van de
brandweercommandant kreeg
een omhelzing en de
burgemeester danste met de
voorzitter van het
organisatiecomité.

als kordate voorzitter en
stimuleert het debat. Je kan
duidelijk zien dat de
burgemeester gevoel voor
de rollen van de raad en het
college èn het samenspel
met de ambtelijke
organisatie heeft. De
burgemeester brengt
mensen en partijen echt

Je kunt dan zien dat de

samen. Daar zijn we als

burgemeester zich echt één

ambtelijke organisatie heel

van ons voelt. En op de

blij mee.´

momenten dat het spannend is,
zie je onze burgemeester ook.
Dan wordt er gehandeld en
voelen we ons gehoord.
Bijzonder dat de burgemeester
in zo’n korte tijd echt onderdeel
uit is gaan maken van onze

‘Onze burgemeester is
betrokken, vriendelijk,
eerlijk, en staat open
voor nieuwe dingen’

gemeente.´
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‘Onze burgemeester weet
mensen met elkaar te
verbinden en is zich bewust
dat macht en eigenbelang
altijd op de loer liggen’

Regio / U10
Een collega-burgemeester uit
de U10:

‘Onze burgemeester
heeft een warme
sympathieke
uitstraling, kan goed
luisteren en is de
link tussen
verschillende
groepen‘

´Geweldig hoe Stichtse Vecht
zich sterker gepositioneerd
heeft het afgelopen jaar. De
burgemeester heeft er flink aan
bijgedragen dat het in de
stadsregio nu gaat om

‘Onze burgemeester heeft
aandacht voor de kernen,
komt het liefst uit de regio
en heeft echte binding met
de gemeente’

strategische ontwikkelingen.
Zoals: het ruimtelijk economisch

Openbare orde en
veiligheid

perspectief en de
energiestrategie.

Door de ligging van Stichtse Vecht
dringt ook “grote steden

Jullie burgemeester zit niet
aan de bestuurstafels maar
heeft in korte tijd wel een
belangrijke positie verworven in
de regio. Knap hoe iemand zo
natuurlijk kan netwerken en
zichtbaar is als
belangenbehartiger en
ambassadeur. De eigenheid
van Stichtse Vecht wordt
bewaakt maar de burgemeester
heeft ook oog voor de
belangen van de andere

problematiek” door tot de
gemeente. De burgemeester heeft
het vermogen om op het terrein
van ondermijnende criminaliteit de
ingezette lijn door te zetten en
werkt hierin samen met de
veiligheidsregio, politie en
omliggende gemeenten. Kan uit
cruciale informatie de juiste
dilemma’s halen. Treedt krachtig
op indien nodig, neemt besluiten
en is aanspreekbaar voor onze
inwoners.

gemeenten en legt daarin de
verbinding. Dat Stichtse Vecht

Vanuit een duidelijke visie op

het echt niet meer alleen kan

veiligheid levert de burgemeester

doen en dat samenwerken

een bijdrage aan de verbetering

noodzakelijk is, heeft jullie

van de leefbaarheid in Stichtse

burgemeester goed ingezien.´

Vecht.
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De burgemeester bezit de
volgende persoonlijke
eigenschappen:

De inwoners van Stichtse Vecht
hebben de gelegenheid gehad om
zich uit te spreken over de
competenties waaraan de nieuwe

•
•
•
•
•
•
•
•

zelfreflectie
toegankelijk
actief omgaan met
signalen
vriendelijk
luisterend oor
daadkrachtig
initiatiefrijk
proactief

burgemeester moet voldoen. Dat
kon door het invullen van een
vragenlijst die digitaal en op papier
is verstrekt. Het resultaat van deze
inwonersraadpleging is bij deze
profielschets opgenomen.
Het filmpje 1) geeft een goede
indruk van de mening van de in

inwoners.

De burgemeester heeft
ruime bestuurlijke ervaring.
Een assessment kan deel uitmaken
van de procedure.

1)

https://youtu.be/J42qcFNvU60
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Tot slot

Onze burgemeester…
is vooruitstrevend

is behoudend
heeft een zakelijke houding

heeft een informele houding

heeft ervaring vanuit politiek en
bestuur

heeft ervaring vanuit samenleving en
bedrijfsleven

gaat bij dreigend gevaar met elkaar
om tafel

treedt bij dreigend gevaar hard op

richt zich op uitdagingen van
vandaag

richt zich op uitdagingen van de
toekomst

is daadkrachtig en snel

is wijs en bedachtzaam

is een stabiele factor

is een enthousiaste vernieuwer

neemt zelf het woord

laat anderen aan het woord

is bij evenementen zichtbaar
aanwezig

is bij evenementen betrokken op de
achtergrond

is het gezicht van de gemeenschap

is het gezicht van de gemeente

482 ingevulde enquêtes
220

262

Uitslag inwonersenquête
De inwoners van Stichtse Vecht geven de voorkeur aan een burgemeester die een vooruitstrevende houding heeft, die het gezicht van de
gemeenschap is en bij evenementen zichtbaar aanwezig is. De burgemeester heeft een informele houding en moet zich vooral richten op de
uitdagingen van de toekomst. Dit beeld wordt bevestigd in de beantwoording op de open vraag die is gesteld. De inwoners van Stichtse Vecht
zoeken een betrokken burgemeester, die mensen en partijen kan verbinden en luistert naar de inwoners.

