Dordrecht zoekt een nieuwe burgemeester.
Wordt u ons boegbeeld?

Profielschets

2. Proﬁel van Dordrecht
Dordt is een historische stad met toekomst!
Hollands oudste stad, omgeven door water en daarmee van belang voor de scheepvaart en handel, is direct gelegen aan
het drierivierenpunt en het Nationaal Park de Biesbosch. Dordrecht is rijk aan monumenten en cultuur.

1. Inleiding
Wij zoeken een nieuwe burgemeester!
Dit vanwege het vertrek van onze vorige burgemeester, de heer drs. A.A.M. Brok, naar de provincie Friesland, waar hij
begin maart 2017 is geïnstalleerd als Commissaris van de Koning.
De profielschets van de burgemeester van Dordrecht gaat in op het karakter van de stad en onze ambitie. Daarna geven
we aan wat voor burgemeester wij zoeken en waarom.
De profielschets is tot stand gekomen met inbreng van inwoners, instanties en belangengroepen.
Het college, het Drechtstedenbestuur en de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid zijn uiteraard gevraagd inbreng voor het
profiel te leveren.

Op de oproep om op de concept-profielschets te reageren, werden in totaal 71 reacties
ontvangen: 68 reacties van burgers en drie van lokale en regionale organisaties.
In de reacties viel het volgende op:
• De eigenschap die het meest wordt genoemd is het luisterend vermogen van de
nieuwe burgemeester.
• In de tweede plaats wordt het belang van handhaving genoemd.
• In de derde plaats wordt het van belang geacht dat de burgemeester een goed boegbeeld is,
richting regio, rijk en buitenland.
• Andere onderwerpen die genoemd worden zijn: aandacht voor religie, voorkeur voor een
vrouw, het belang dat de burgemeester er voor iedereen is en gevoel voor humor.
Een aantal vaker genoemde suggesties is integraal opgenomen in het proﬁel, of
expliciet opgenomen als quote in een kader.

Dordrecht heeft bijna 120.000 inwoners en de bevolkingsomvang is al jaren stabiel en divers van samenstelling.
Als 23e stad van Nederland is Dordt de centrumstad van
een groter stedelijk gebied van bijna 285.000 inwoners
(Drechtsteden). In bestuurlijk opzicht vervult zij de centrumfunctie in zowel de Drechtsteden als Zuid-Holland
Zuid.

Dordrecht heeft een doelgerichte bestuursstijl die is gebouwd op participatie.
Deze innovatieve manier van werken willen we verder
versterken.

Dordrecht is in 2016 geklommen naar de 14e positie als
het gaat om woonaantrekkelijkheid in de Atlas voor Gemeenten, dankzij vele investeringen. Als historische stad
heeft Dordrecht aantrekkingskracht, tegelijkertijd hebben
we sociaaleconomisch een kwetsbare positie.
Daarom is het urgent om te blijven investeren.

het proﬁel van Dordt en bij onze ambities.

Prioriteiten zijn:
• de levendige binnenstad;
• arbeidsmarktbeleid en onderwijs;
• leefbaarheid en veiligheid;
• duurzaamheid en milieu.
Vanuit deze urgentie en prioriteiten is in 2016 het proces
Nieuw Dordts Peil gestart.
Samen met bewoners, bedrijven en (maatschappelijke)
organisaties stellen we een Lange Termijn Visie voor de
stad op.

Wij zoeken een burgemeester die past bij
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“… stad met een
warm hart, die trots is
op zijn veelkleurigheid
van burgers en
bevolkingsgroepen…”

3. Rollen van de burgemeester
Boegbeeld binnen Dordrecht
Binnen de gemeente toont u zich een warme persoonlijkheid met oog voor alle inwoners van de stad. U hebt
statuur en straalt gezag uit.
U bent open en toegankelijk voor iedereen en biedt hulp
en bijstand in bijzondere situaties.
De burgemeester van Dordrecht dient oog te hebben voor
en is gericht op dialoog met alle geloofs-, culturele en
sociale gemeenschappen in de stad.

De raad
De gemeenteraad van Dordrecht bestaat uit 39 raadsleden,
verdeeld over 11 fracties:
Beter Voor Dordt:
CDA:
D66:
PvdA:
ChristenUnie/SGP:
VVD:

13 zetels
4 zetels
4 zetels
4 zetels
3 zetels
3 zetels

SP:
Verenigde Senioren Partij:
GroenLinks:
Gemeentebelangen Dordrecht:
Fractie Meijer:

2 zetels
2 zetels
2 zetels
1 zetel
1 zetel

Het college
Het college van burgemeester en wethouders telt zes wethouders.
Beter Voor Dordt, CDA, ChristenUnie/SGP en VVD
vormen samen een coalitie.
Het politiek akkoord 2014 - 2018 “Ruimte voor verbinding” is een akkoord op hoofdlijnen.
De burgemeester is verantwoordelijk voor Algemene en Kabinetszaken, Brandweer,
Politie, Integrale veiligheid, Bestuurlijke betrekkingen en mogelijk Internationale
samenwerking.
Samenwerking in de Drechtsteden
Binnen de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
(GRD) werken zes gemeenten vernieuwend en effectief
samen. Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht,
Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht en per 2018 Hardinxveld-Giessendam, trekken samen op, maar maken
ook nadrukkelijk hun eigen keuzes. Daarbij is de kern dat
de voordelen van schaalvergroting niet ten koste gaan
van de voordelen van kleinschaligheid en het unieke van
de afzonderlijke gemeenten.
De bouw van een dergelijke netwerkstad met een netwerkbestuur en -organisatie is ons eigentijdse antwoord
op actuele opgaven. We zijn ‘samen stad aan het water’.
De Drechtraad heeft hiervoor een regionaal Meerjarenpro-

gramma opgesteld met daaraan gekoppeld een uitvoeringsprogramma.
Binnen dit programma werken de Drechtsteden samen
aan:
• het versterken van onze economische kracht;
• het aantrekkelijker maken van ons gebied;
• de zorg voor en zelfredzaamheid van onze inwoners.
Samenwerking in Zuid Holland-Zuid
Dordrecht is de centrumstad van zowel Drechtsteden als
Zuid-Holland Zuid.
In Zuid-Holland Zuid (17 gemeenten) zijn onder meer de
taken georganiseerd op het gebied van veiligheid, milieu
en gezondheid.

Boegbeeld buiten Dordrecht
De burgemeester dient een breed netwerk te hebben op
provinciaal en landelijk niveau en weet de regio en gemeente op effectieve en efficiënte wijze te vertegenwoordigen. U onderhoudt contacten met bedrijven en dienstverleners die voor de stad en de regio belangrijk zijn.
U bent in staat te onderhandelen met partners op verschillende niveaus, van lokaal tot internationaal.
Als ons boegbeeld promoot u de
stad (en regio) als oudste stad
van Holland en u bent hiervan
ambassadeur in binnen- en
buitenland. De burgemeester
is momenteel verantwoordelijk
voor het actief onderhouden
van de stedenbanden.
Voorzitter raad
Onze burgemeester is een
krachtige voorzitter en staat
boven de partijen.

U hebt deze positie verworven op basis van gezag en kennis van verhoudingen in de politieke en bestuurlijke arena
en ontleent deze niet alleen aan uw formele status.
U brengt de raad in positie. Als onze voorzitter voelt u aan
wanneer het debat ruimte moet krijgen, merkt wanneer de
tijd rijp is om besluiten te nemen en bewaakt de kwaliteit
van besluitvorming.
U kan de raad en de individuele raadsleden een spiegel
voorhouden. U zorgt ervoor dat er verbindingen gelegd
worden tussen posities, belangen en standpunten.
Voorzitter college
U bent zich er als burgemeester van bewust dat u, naast
uw eigen verantwoordelijkheden, ook mede portefeuillehouder bent binnen het college. U zoekt de verbinding
met de andere portefeuillehouders en bent gericht op
samenhang en versterking van de bestuurlijke kracht.
U neemt binnen het college uw rol in de agendering. Als
burgemeester bent u collegiaal
richting wethouders, draagt bij
aan de teamgeest en vervult
indien nodig een coachende rol.

“… een burgemeester
die warmte uitstraalt
en bereid is zelf
stappen te nemen die
horen bij een inclusieve
gemeenschap…”

Verbindende schakel
De burgemeester is voorzitter
van zowel de gemeenteraad als
het college. Deze belangrijke
verbindende rol vult u goed in
vanuit uw bestuurlijke sensitiviteit, communicatief vermogen
en coachende vaardigheden.

Portefeuillehouder wettelijke taken - Openbare
orde en veiligheid (OOV)
De burgemeester heeft eigen wettelijke bevoegdheden op
het gebied van openbare orde en veiligheid. U richt zich
op het versterken van veiligheid en leefbaarheid, door
onder meer de aanpak van criminaliteit en ondermijning
en handhaving van wet- en regelgeving en bent stressbestendig, daadkrachtig, besluitvaardig, richtinggevend
en transparant. U heeft inzicht in het beleidsveld OOV,
beschikt over analytisch vermogen en kan snel overzien welke maatregelen getroffen moeten worden. Onze
burgemeester toont gezag, aarzelt niet om besluiten te
nemen en is aanspreekbaar op gemaakte afspraken.
Daarnaast zoekt en onderhoudt u verbinding met de
politie, het OM en de veiligheidsregio.

De ondersteuning van de raad
en het college wordt adequaat
ingevuld. De onderlinge samenwerking in de driehoek is goed,
waarbij van de burgemeester
een constructieve inbreng wordt
verwacht. Richting organisatie
toont u zich betrokken.

“… onderhoudt en
versterkt de handelsbetrekking op nationaal
en internationaal
gebied, vooral in de
maritieme sector…”

Voorzitter Drechtraad en
Drechtstedenbestuur
De burgemeester van Dordrecht
vervult een sleutelfunctie in de
regio.
Zowel bestuurlijk als ambtelijk
vertegenwoordigt Dordrecht ook
de regionale belangen bij andere
overheden. Dit betekent dat we
een burgemeester zoeken voor
Dordrecht, met een belangrijke
rol in de regio Drechtsteden. Na
voordracht door de gemeente
Dordrecht is het aan de Drechtraad te besluiten de burgemeester van Dordrecht aan te wijzen
als voorzitter van het Drechtstedenbestuur en de Drechtraad.
Binnen de samenwerking zijn
burgemeesters vooral belangenbehartigers, netwerkers, verbinders, boegbeelden en ambassadeurs. Onze burgemeester speelt
hierin een centrale en stimule-

“… met visie op een
toekomst voor de
Drechtsteden ten
aanzien van
ontwikkeling en
ligging…”

rende rol. U vertegenwoordigt
en profileert de Drechtsteden
op een actieve, aansprekende
en strategische wijze. Daarbij
weet u onderhandelingsresultaten te boeken. Hierbij gaat
het om een houding die gezag
oproept en inzet op eigentijdse
oplossingen in combinatie
met slagkracht en resultaatgerichtheid.
Als burgemeester toont u leiderschap en heeft u adequate
inhoudelijke kennis van de
regionale dossiers.
Voorzitter AB en DB
Veiligheidsregio
Zuid-Holland-Zuid
De burgemeester is voorzitter
van het Algemeen en Dagelijks
Bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid en als
lid vertegenwoordigt u
Dordrecht.
Als voorzitter staat u boven de
partijen en leidt de vergaderingen op evenwichtige wijze.
U bent het gezicht naar buiten.
In deze vertegenwoordiging
van de veiligheidsregio speelt
u een goede en invloedrijke rol.
U toont uw betrokkenheid bij
de medewerkers van de veiligheidsregio en bij de landelijke
discussie over veiligheid.

“… die niet wegkijkt
van problemen, maar
deze objectief durft
te benoemen en
aanpakken…”

4. Competenties: persoonlijke stijl,
basiscondities en kenmerken
Persoonlijke stijl
De burgemeester van Dordrecht is een visionair verbinder.
U brengt mensen, organisaties, belangen, doelen en
resultaten bij elkaar.
Als boegbeeld bent u zichtbaar, aanspreekbaar en oprecht geïnteresseerd in mensen.
Onze burgemeester is een ervaren netwerker. Door binnen
en buiten Dordrecht de juiste mensen te kennen en aan
te spreken, legt u de juiste verbindingen in het belang van
de stad.

5. Voorwaarden
Wij zoeken een burgemeester met ervaring in het (openbaar) bestuur en met de intentie zich minimaal één
termijn aan Dordrecht te verbinden.
U vestigt zich binnen een jaar in Dordrecht. Er is geen
ambtswoning beschikbaar.
Het hebben, aanvaarden en uitoefenen van nevenfuncties
en nevenactiviteiten is uiteraard met de raad bespreekbaar, als deze niet strijdig zijn of lijken te zijn met de
belangen van de gemeente.

Basiscondities
Uiteraard zijn de vijf basiscondities zoals die voor elke
burgemeester zijn vastgesteld, ook van toepassing op de
burgemeester van Dordrecht: integer, herkenbaar, onafhankelijk, verbindend en stressbestendig.

6. Procedure
Een assessment op één of enkele selectiecriteria uit de
profielschets kan deel uitmaken van de procedure.

Kenmerken
De burgemeester van Dordrecht:
• bewaakt de integriteit, de regels van de rechtsstaat en
het democratisch proces;
• is een evenwichtig persoon;
• denkt vanuit overzicht;
• staat boven de partijen;
• toont natuurlijk leiderschap;
• is ambitieus;
• heeft een lerende houding, is reflectief en staat open
voor advies.

“… humor, optimisme,
denkend in kansen,
aansprekend voor
jongeren…”

