
                       

Gemeente Maasluis: profiel burgemeester 

Vastgesteld in de gemeenteraad van Maassluis op 18 december 2014 

 

 

Maassluis zoekt een nieuwe burgemeester! 

 

De huidige burgemeester van de gemeente 

Maassluis, de heer drs. J.A. Karssen, beëindigt per 1 

november 2015 zijn ambt. Hij is sinds februari 2003 

burgemeester in Maassluis.  

 

Voor u ligt het document – de profielschets – 

waarin de gemeenteraad aangeeft wat voor 

burgemeester we zoeken en waarom. 

 

Uit deze profielschets blijkt dat Maassluis op zoek is 

naar een stevige burgemeester die bereid is zich 

meer dan 100% in te zetten voor onze mooie stad. 

Hij moet vooral een verbinder en netwerker zijn die 

contacten met de samenleving, omliggende 

gemeenten en regio onderhoudt èn deze contacten 

voor de gemeente weet te benutten.  

 

De profielschets is niet zomaar even bedacht. Hij is 

tot stand gekomen na intensieve en inspirerende 

gesprekken en discussies tussen de 

fractievoorzitters. Ook zijn de inwoners van  

 

 

 

Maassluis gehoord. De nieuwe burgemeester wordt 

immers de burgervader of -moeder van alle 

inwoners van de stad. Alle Maassluizers zijn daarom 

door middel van een enquête gevraagd wat zij 

belangrijk vinden in het profiel van de nieuwe 

burgemeester. Wij zijn erg blij met hun inbreng en 

hebben tot ons genoegen kunnen constateren dat 

burgers en gemeenteraad grotendeels op één lijn 

zitten. Dit betekent dus dat de profielschets breed 

gedragen is. Wij verwachten daarom dat deze een 

goede bijdrage kan leveren aan het selectieproces 

en de toekomstige vervulling van het 

burgemeestersambt in Maassluis. 

 

Hierna leest u de uitwerking van de profielschets. 

Eerst schetsen we de context waarin de nieuwe 

burgemeester komt te werken. Daarna wordt 

beschreven wat de inwoners van Maassluis 

belangrijk vinden. Vervolgens geven we aan wat we 

verwachten van de manier waarop onze 

burgemeester zijn rol en taken invult. Tenslotte 

vatten we dit alles samen in een reeks 

bestuurscompetenties waarover onze nieuwe 

burgemeester moet beschikken. 

 

 

Planning procedure: 

 

18-12-2014: 

Vaststellen 
profielschets 

22-12-2014: 

Vacature in 
Staatscourant 

 

 

19-01-2015: 

Sluiting 
reactietermijn  

April 2015: 
Selectie 

Mei 2015: 
Voordracht 
kandidaten 

02-11-2015: 
Installatie 

burgemeester 



Over Maassluis 

 

Maassluis bestaat al 400 jaar als zelfstandige 

gemeente en heeft dit uitbundig gevierd in 

2014. Met deze feestelijkheden is een nieuwe 

impuls gegeven aan de al aanwezige 

gemeenschapszin en onderlinge 

verbondenheid. 

 

Vanaf de jaren ’50 van de vorige eeuw is 

Maassluis gegroeid van een dorp tot een stad 

met de huidige omvang. Het hart van de stad 

wordt gevormd door een prachtig historisch 

centrum met haar vlieten en de 

(museum)haven. Er zijn goede voorzieningen 

op het gebied van bijvoorbeeld winkelen en 

cultuur. De stad ligt dicht bij diverse grote 

steden, biedt toegang tot veel uiteenlopende 

soorten werk en opleiding, ligt in de buurt van 

bos, strand, zee en natuur. Er wordt actief 

vorm gegeven aan de balans tussen al deze 

grootheden. Door dit alles heeft Maassluis een 

aantrekkelijk woon- en werkklimaat.  

 

Maassluis: Eerste stad aan de Waterweg 

Maassluis draagt al jaren met recht en reden 

de titel ‘Eerste stad aan de Waterweg’. 

Maassluis ligt immers van zee uit gezien als 

eerste stad aan de druk met zee- en 

binnenvaartschepen bevaren Nieuwe 

Waterweg. Maassluis is een compacte, vitale  

 

 

middelgrote stad. Er wonen circa 32.000 

inwoners op een oppervlakte van 10 km2. 

Daarmee is Maassluis één van de 

dichtstbevolkte gemeenten van Nederland.  

 

Maassluis ligt pal tegenover het grootste 

maritiem-industriële complex van Europa, het 

Rotterdamse havengebied. Die Rotterdamse 

havens zijn als Mainport belangrijke pijlers van 

de Nederlandse economie. In buurgemeente 

Westland ligt de wereldberoemde 

‘Greenport’. 

 

Aan de noordzijde grenst Maassluis aan het 

prachtige Midden Delfland gebied dat als 

groene long in deze grootstedelijke omgeving 

ruimte biedt aan natuur en recreatie.  

 

Door de ligging van Maassluis langs de A20 en 

de spoorlijn Rotterdam-Hoek van Holland zijn 

de centra van de grote steden Rotterdam en 

Den Haag in 20 tot 25 minuten te bereiken. 

 

Maassluis ligt in het centrum van de 

Metropoolregio Rotterdam Den Haag met in 

de directe nabijheid de dynamiek van de 

scheepvaart, de havens en de actieve 

bedrijvigheid aan de ‘overkant’ van de 

Waterweg.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit kaartje illustreert de centrale ligging van 

Maassluis in de Metropoolregio (24 

gemeenten, 2,2 mln. inwoners).  



Maassluis: Regionale en intergemeentelijke 

samenwerking 

Maassluis hecht aan behoud van 

zelfstandigheid en eigen identiteit en heeft 

nadrukkelijk ingezet op het ontwikkelen van 

een krachtige samenwerking met andere 

gemeenten. De gemeenten Maassluis, 

Vlaardingen en Schiedam (MVS) hebben een 

samenwerking die al decennia lang bestaat. In 

de loop van de tijd is deze samenwerking 

steeds breder geworden en beslaat inmiddels 

een groot deel van het sociaal domein .  

 

Ook op diverse andere terreinen wordt 

gewerkt aan verdergaande vormen van 

samenwerking in MVS-verband. Deze 

ontwikkelingen, die richting shared 

servicecentrum gaan, hebben grote gevolgen 

voor de ambtelijke organisatie van Maassluis, 

die hierdoor volop in beweging is.  

 

Naast de samenwerking met Vlaardingen en 

Schiedam hecht Maassluis ook aan 

samenwerking in groter verband. Op dit 

moment gebeurt dat o.a. binnen de stadsregio 

Rotterdam Rijnmond. In 2015 gaat de 

Metropoolregio Rotterdam Den Haag van 

start. Maassluis ligt nu nog aan de rand van de 

stadsregio maar is straks in het centrum van 

de metropoolregio gesitueerd en wil de 

kansen die hieruit voortvloeien benutten.  

 

Maassluis: Ruimtelijke ontwikkelingen en 

economie 

Maassluis kent een diversiteit aan woonwijken 

waaronder wijken waarvan de 

herstructurering bijna afgerond is 

(Burgemeesterswijk) of binnenkort wordt 

gestart (Binnenstad/Sluispolder-West). Het 

nieuwe woongebied Het Balkon aan de 

Waterweg (circa 900 woningen) zal de 

komende jaren afgebouwd worden. 

 

Het gebied Dijkpolder is op 1 januari 2004 

toegevoegd aan de gemeente Maassluis met 

de opdracht van de provincie om er een 

woonwijk te realiseren. Binnen het gebied is 

het bedrijf Lely gevestigd dat hightech 

     

 
   Woongebied Het Balkon 

 

producten voor de agrarische sector fabriceert 

en levert. Lely heeft  circa 850 arbeidsplaatsen 

en is daarmee een belangrijk bedrijf voor 

Maassluis. In nauwe samenwerking met de 

gemeente ontwikkelt Lely (onder de naam 

Wilgenrijk) de Dijkpolder tot een aantrekkelijk 

woongebied: Landelijk, ruim opgezet en 

waterrijk. Dit project, met op termijn ca. 1.750 

woningen, is een mooi voorbeeld hoe de 

publieke en private sector elkaar kunnen 

vinden.  

 

Zonder volledig te zijn, kunnen naast 

ontwikkelingen op het gebied van 

woningbouw, de volgende belangrijke 

projecten worden genoemd: renovatie van 

hoofdwinkelcentrum Koningshoek en de 

ombouw van de spoorlijn Rotterdam-Hoek 

van Holland naar lightrail, waardoor de 

frequentie van het openbaar vervoer zal 

worden verhoogd. Met deze ontwikkelingen 

wordt Maassluis nog aantrekkelijker als 

vestigingsplaats.  

 

Wat betreft het onderwerp economie hebben 

raad en college de afgelopen jaren 

geïnvesteerd in de relatie met de lokale 

ondernemers. Dat werpt zijn vruchten af.  

Er liggen echter nog complexe opgaven voor 

de komende jaren. Maassluis zal zich onder 

meer richten op het scheppen van nieuwe 

werkgelegenheid, aandacht voor innovatieve 

bedrijven, verbeteren van huidige 

bedrijfsterreinen, optimalisatie van 

winkelvoorzieningen, terugdringen van 

leegstand en de verdere invulling van het 

nieuwe bedrijfsterrein De Dijk.  



Maassluis: Maatschappelijk 

Vanuit maatschappelijk oogpunt kenmerkt 

Maassluis zich als een overzichtelijke en 

compacte stad. Men kent elkaar, komt elkaar 

tegen en spreekt elkaar aan. De stad is 

bovendien gezegend met een grote rijkdom 

aan verenigingen en sociale verbanden. Er is 

een groot gevoel van gemeenschapszin en 

verbondenheid van inwoners van Maassluis.  

 
Speeltuin Avonturis 

 

Het in stand houden en versterken van dit  

gevoel gaat zeker niet vanzelf. Maassluis 

kenmerkt zich namelijk ook door vergaande 

verstedelijking en toename van de 

bevolkingsdiversiteit met de bijbehorende 

aantrekkelijkheden en problemen. De 

Maassluise maatschappelijke vraagstukken 

komen daarom overeen met die in grote 

steden. Onderwerpen zoals veiligheid en  

terugdringen van criminaliteit vragen 

permanente aandacht.  

Ook is veel werk te verzetten bij het 

vormgeven van welzijn en gezondheid in het 

kader van de drie decentralisaties. Dit gebeurt 

in regionaal verband. Eén van de grote 

uitdagingen hierbij is de vorming van één 

regionaal participatiebedrijf voor de 

gemeentelijke sociale diensten en SW-

bedrijven. Dit dient in 2015 zijn beslag te 

krijgen.  

Maassluis: Financieel 

De afgelopen jaren heeft Maassluis een 

stevige bezuinigingsoperatie achter de rug. Dit 

heeft inmiddels zijn vruchten afgeworpen. 

Mede door incidentele financiële meevallers is 

de reservepositie flink verbeterd en wordt 

ruimschoots aan de norm voldaan. Maassluis 

is dus financieel gezond. Voor het jaar 2015 is 

sprake van een structureel sluitende 

begroting. De daarop volgende jaren is er een 

oplopend tekort  tot € 1,1 mln. De totale 

begroting in achtnemend – ongeveer 100 mln. 

– worden goede mogelijkheden gezien om dit 

tekort de komende jaren geleidelijk aan te 

dekken.  

 

Maassluis: Bestuurlijke context 

De gemeenteraad van Maassluis telt 23 

raadsleden met 7 fracties. De bestuurscultuur 

wordt gekenmerkt door goede onderlinge 

verhoudingen. Dit neemt niet weg dat 

gemeenteraadsleden zich waar nodig kritisch 

opstellen ten opzichte van elkaar en ten 

opzichte van het college van burgemeester en 

wethouders, maar wel op zodanige wijze dat 

sfeer en persoonlijke verhoudingen niet 

worden verstoord. 

 

De huidige zetelverdeling in de gemeenteraad 

is als volgt: 

 PvdA    4  

 CDA    4  

 VVD    4  

 Verenigde Senioren Partij  4  

 Maassluis Belang   4  

 D66    1  

 ChristenUnie   2  

N.B.: De volgorde is gebaseerd op het aantal 

stemmen dat bij de verkiezingen van maart 

2014 is behaald. 

Na de verkiezingen van 2014 is er door een 

brede coalitie van PvdA, CDA, VVD en VSP een 

akkoord opgesteld getiteld ‘Maassluis dichtbij. 

Verbinden en vooruitzien’. ‘Maassluis dichtbij’ 

verwijst naar de bestaande korte lijnen tussen 

organisaties, bewoners, tussen buren en 

buurtbewoners en tussen het 

gemeentebestuur en de Maassluizers. Het 

verwijst echter ook naar de ambitie dat 

inwoners de gemeente als dichtbij ervaren. 

‘Verbinden en vooruitzien’ slaat onder meer 

op het verbinden van (groepen) inwoners, die 

meer dan nu omzien naar elkaar. 



Het college wordt gevormd door de 

burgemeester en vier wethouders die 

afkomstig zijn uit genoemde coalitiepartijen. 

Op moment van vaststellen van de 

profielschets is de wethouderszetel van de 

VVD overigens vacant. 

Wat betreft de gemeenteraad wordt nog 

opgemerkt dat elke raadsfractie de 

mogelijkheid heeft zich te laten bijstaan door 

maximaal 2 steunraadsleden. Momenteel zijn 

er 11 steunraadsleden actief. De 

gemeenteraad komt, uitgezonderd het reces, 

wekelijks op dinsdag bij elkaar Eén maal per 

twee weken is er een Debat op Dinsdag met 

om 19.00 uur twee parallelle 

commissievergaderingen en omstreeks 21.00 

uur een vergadering van de gemeenteraad. De 

andere weken worden ingevuld met 

informerende thema-avonden.  

 

 

 
Schansbrug en Kerkeiland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resultaten raadpleging inwoners Maassluis 

 

 
 

De inwoners van Maassluis zijn betrokken bij 

het opstellen van een profielschets van de 

nieuwe burgemeester. In de periode van 13 

tot en met 27 november 2014 hebben zij op 

basis van een vragenlijst kunnen aangeven 

welke eigenschappen en kwaliteiten volgens 

hen bij het burgemeesterschap horen. De 

vragenlijst is online beschikbaar gesteld en 

kon ook op papier worden ingevuld.  In 

digitale zin moeilijk te bereiken doelgroepen 

zijn door duo’s van fractievoorzitters bezocht 

om hen te bewegen een papieren vragenlijst 

in te vullen.  

 

De deelnemers aan de enquête konden drie 

gesloten vragen invullen over 

achtereenvolgens de taken en rollen van de 

nieuwe burgemeester, de bestuursstijl die het 

best bij Maassluis past en de 

bestuursvaardigheden die het goed vervullen 

van de functie vereist.  

 

Wat betreft taken en rollen menen 

Maassluizers dat de prioriteit van de 

burgemeester bij openbare orde en veiligheid 

ligt. Als het gaat om de gewenste bestuursstijl 

wordt duidelijke gekozen voor het ‘type’ 

verbinder. 

  

 

Inwoners van Maassluis hechten waarde aan 

uiteenlopende bestuursvaardigheden van de  

burgemeester.  Inlevingsvermogen scoort op 

dat punt het hoogst. 

 

Ook kon door middel van het beantwoorden 

van een open vraag worden aangegeven 

welke kwaliteiten en eigenschappen verder 

van belang zijn in de profielschets. In de 

wordcloud is aangegeven welke kwaliteiten en 

eigenschappen zijn genoemd. ‘Tussen de 

mensen’ springt er nadrukkelijk uit. Dit is niet 

letterlijk het meest opgemerkt, maar wel in 

vergelijkbare bewoordingen. De burgemeester 

moet zich makkelijk in alle kringen kunnen 

bewegen, zich onder de mensen begeven en 

mensen opzoeken. Hij moet mens onder de 

mensen zijn. Daarnaast wordt onder andere 

gevraagd om een eerlijke, betrokken 

burgemeester die zich inzet voor de veiligheid 

in Maassluis.  

 

De resultaten van de enquête zijn 

meegenomen in deze profielschets. De 

rapportage, met gedetailleerde informatie 

over de enquêteresultaten, is toegevoegd aan 

de stukken voor de openbare 

raadsvergadering van 18 december 2014 

waarin de profielschets is vastgesteld.  



Taken en rollen van de burgemeester 

Een belangrijk deel van de taken van een 

burgemeester is in iedere gemeente in 

beginsel hetzelfde, namelijk: 

 Handhaven van openbare orde en 

veiligheid 

 Het optreden als burgervader van de 

gemeente 

 Vertegenwoordigen van de gemeente en 

het onderhouden van externe relaties 

 Voorzitten van gemeenteraad en college 

van burgemeester en wethouders. 

 

De genoemde vier taken worden hierna 

uitgewerkt, waarbij per taak is aangegeven 

welke eigenschappen wij bij de nieuwe 

burgemeester van Maassluis willen 

terugvinden.  

 

Handhaven van openbare orde en veiligheid 

Uit de uitgevoerde burgerraadpleging volgt 

dat de inwoners van Maassluis veel waarde 

hechten aan een burgemeester die de 

openbare orde en veiligheid handhaaft. Wij 

onderschrijven dit. Openbare orde en 

veiligheid vormen een essentieel deel van de 

portefeuille van de burgemeester. De trends 

en ontwikkelingen die zich op dit vlak in 

Maassluis voordoen komen overeen met de 

omliggende (grote) steden binnen het gebied 

van de metropoolregio en uiten zich onder 

meer in golven van criminaliteit, hoge 

jeugdwerkloosheid en 

onderwijsachterstanden. Daarom heeft 

Maassluis een daadkrachtige, 

stressbestendige burgemeester nodig die 

lastige besluiten durft te nemen en stevige 

interventies niet schuwt. 

 

Het spreekt voor zich dat de burgemeester 

goed moet samenwerken met de vele 

betrokken partners in de veiligheidsketen. Hij 

moet kunnen overtuigen wanneer de 

belangen van Maassluis daarom vragen.  

Naast een lokale verantwoordelijkheid heeft 

de burgemeester, als lid van het algemeen 

bestuur van de veiligheidsregio Rotterdam-

Rijnmond, ook een verantwoordelijkheid op 

regionaal veiligheidsniveau.  

 

De context waarbinnen de burgemeester op 

het terrein van de openbare orde en veiligheid 

functioneert verandert sterk. Naast fysieke 

veiligheid (rampenbestrijding en 

crisisbeheersing) en sociale veiligheid vormen 

justitiële bevoegdheden een steeds groter 

wordend aandeel in het ambt van 

burgemeester. Daarvoor is een goede relatie 

met de regionale eenheid Rotterdam (= 

politie) van wezenlijk belang.  

Daarnaast vraagt de lokale invulling van 

integraal veiligheidsbeleid nadrukkelijk om 

afstemming tussen de burgemeester en 

betrokken wethouders. 

Het optreden als burgervader van de 

gemeente 

Maassluis vraagt een burgemeester die 

zichtbaar is voor de inwoners van de stad. Hij 
1
  

moet bereid zijn om de gemeente in principe 

7 dagen per week en ieder moment van de 

dag waardig te vertegenwoordigen als er feest 

gevierd mag worden en als er problemen zijn. 

Dit betekent dat hij veel onder de mensen 

komt, zich soepel in alle soorten gezelschap 

beweegt, belangstelling toont  en zich 

toegankelijk opstelt.  

 

Speciale aandacht heeft hij voor de culturele 

en maatschappelijke verschillen in de stad. Dit 

vraagt om oprechte aandacht, respect voor 

verschillende culturen en zienswijzen, 

intensieve communicatie en effectieve 

oplossingen.  

 

Vertegenwoordigen van de gemeente en het 

onderhouden van externe relaties 

Samen met de andere bestuurders speelt de 

burgemeester van Maassluis een belangrijke 

rol in de doorontwikkeling van de regionale 

samenwerking. Deze samenwerking vindt 

                                                           
1
 Waar hij/hem staat kan ook zij/haar gelezen 

worden 



plaats in diverse verbanden en met meerdere 

partners, van metropoolregio tot shared 

service center. Maassluis moet het in die 

samenwerkingen niet hebben van de macht 

van het getal, maar maakt gebruik van de 

kwaliteit van de inbreng en de goede relaties.  

 

Dit vraagt om een burgemeester die Maassluis 

zichtbaar en daadkrachtig weet te profileren, 

zowel naar buiten als naar binnen, met 

behoud van de ‘couleur locale’. Zijn 

activiteiten op dit vlak maakt hij op gedegen 

wijze inzichtelijk voor college van 

burgemeester en wethouders en 

gemeenteraad. 

 

Voorzitter van gemeenteraad en college van 

burgemeester en wethouders 

Maassluis is politiek bestuurlijk gezien een 

stabiele en gezonde stad. De onderlinge 

verhoudingen zijn goed, ook als er soms 

stevige kritiek wordt geuit.  

 

Verder uitbouwen van dit politiek bestuurlijke 

klimaat is de basis voor een verdere 

ontwikkeling van de stad. Als voorzitter van de 

raad dient de burgemeester onafhankelijk en 

onpartijdig te opereren en boven de partijen 

te staan. Van de burgemeester wordt een 

verbindend voorzitterschap van de raad 

gevraagd, met respect voor (minderheids-) 

standpunten. Ook als voorzitter van het 

college zoekt Maassluis een verbindende 

burgemeester. De burgemeester bewaakt de 

teamgeest in het college, is sparringpartner 

voor de wethouders en zoekt naar de 

gezamenlijke belangen. Wanneer het geboden 

is kan de burgemeester met gezag 

doortastend en slagvaardig optreden.  

 

Overige taken en rollen 

Naast de hiervoor beschreven taken en rollen 

is het gebruikelijk dat de burgemeester van 

Maassluis, bij aanvang van een nieuwe 

collegeperiode, enkele andere onderwerpen 

aan zijn portefeuille toegevoegd krijgt. Op dit 

moment zijn dat de onderwerpen 

dienstverlening en klantcontactcentrum, 

beheer en onderhoud stadhuis, stedenband, 

dierenbescherming, stadspromotie en het 

ambassadeurschap gemeente. 

 

Tenslotte heeft de burgemeester, als hoeder 

van de bestuurlijke integriteit, tot taak 

integriteitschendingen te voorkomen, te 

signaleren en aan de orde te stellen als die 

zich voordoen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wat verwachten wij van een kandidaat 

burgemeester? 

 

Onze nieuwe burgemeester moet in de eerste 

plaats gecharmeerd zijn van de stad Maassluis 

en daar willen komen wonen en werken. Hij is 

enthousiast over alle geboden uitdagingen. 

Iedereen die hier burgemeester wil worden 

moet in ieder geval de volgende 

basiseigenschappen hebben: 

- Identificatie: de burgemeester neemt in 

elk onderdeel van de functie een 

passende positie in en verplaatst zich in 

personen of groepen waar hij mee te 

maken heeft. 

- Bindend vermogen: de burgemeester 

geeft richting en binding in een groep en 

gemeenschappen. Brengt doeltreffende 

samenwerkingsverband tot stand en 

handhaaft deze. Fungeert als 

(ver)bindende schakel en 

bruggenbouwer. 

- Integriteit: de burgemeester heeft in dit 

opzicht een voorbeeldfunctie en handelt 

eenduidig en transparant volgens 

algemeen geaccepteerde normen en 

waarden, draagt deze uit en spreekt 

anderen hierop aan. 

- Onafhankelijkheid: de burgemeester 

staat op basis van gezag en positie boven 

partijen en wordt als zodanig 

geaccepteerd. 

- Stressbestendigheid: de burgemeester 

onderneemt actie in situaties die hierom 

vragen en treedt in crisissituaties op met 

rust en vertrouwen. 

- Signaalgevoeligheid: zoekt actief 

informatie uit de bestuurlijke en 

organisatorische omgeving en uit de 

samenleving die voor eigen handelen van 

belang zijn. Gebruikt deze reflectie op het 

eigen handelen. 

 

Het takenpakket van een burgemeester is in 

elke gemeente vergelijkbaar. De invulling is 

echter overal verschillend op basis van: 

geschiedenis, ligging, samenstelling bevolking, 

politieke en maatschappelijke cultuur, 

economie en sociale verbanden.  

 

In deze profielschets is beschreven wat een 

burgemeester van Maassluis kan verwachten. 

Maassluis verwacht echter ook het nodige van 

een nieuwe burgemeester op het gebied van 

persoonlijke kwaliteiten. Om als burgemeester 

van Maassluis draagvlak te creëren en 

succesvol te zijn moet hij de  hierna 

genoemde bestuursstijl en bijpassende 

bestuursvaardigheden hebben. 

 

Verbinder als primaire bestuursstijl 

Primair verwachten wij van de nieuwe 

burgemeester dat hij de onderlinge 

samenwerking in de stad, binnen de raad, 

binnen het college en met de gemeentelijke 

organisatie daadkrachtig stimuleert en 

daarbinnen ruimte schept voor ambities van 

mensen. Hij is bruggenbouwer, toegankelijk, 

behulpzaam en betrokken. Met respect voor 

verschillende belangen weet hij (groepen van) 

mensen tot elkaar te brengen. De gevraagde 

verbindende bestuursstijl brengt de 

burgemeester onder andere in praktijk bij het 

doorontwikkelen en stimuleren van het 

regionale samenwerkingsproces, maar 

bijvoorbeeld ook bij het versterken van de 

sociale cohesie binnen de Maassluise 

samenleving.  

 

Netwerker als secundaire bestuursstijl 

Daarnaast weegt de bestuursstijl van een 

netwerker zwaar. Het uitvoeren van taken op 

bijvoorbeeld het gebied van het sociaal 

domein vraagt om verdergaande 

gemeentelijke samenwerking. Van de 

burgemeester wordt verwacht dat hij in dit 

proces een actieve rol speelt. Op basis van zijn 

eigen contacten of als ‘uitgezonden 

ambassadeur’ is hij in staat de belangen van 



Maassluis goed te behartigen en kan hij 

creatief omgaan met bestuurlijke (regionale)  

vraagstukken. De voorbereiding, 

standpuntbepaling en terugkoppeling vindt 

plaats in het college en waar nodig in de 

gemeenteraad. 

    

Rekening houdend met alle veranderingen die 

momenteel plaatsvinden, zal de gemeente 

Maassluis zich verder doorontwikkelen. 

Daartoe zullen we een nieuwe toekomstvisie 

ontwikkelen en werken we aan 

(organisatorische) vernieuwing. Uitgangspunt 

hierbij is dat het goede van Maassluis 

behouden blijft. Van de burgemeester 

verwachten wij dat hij een belangrijke 

bijdrage levert aan de doorontwikkeling van 

onze gemeente en met originele oplossingen 

en ideeën bijdraagt aan dat proces. 

 

Bij de bovenstaande bestuursstijl past, naast 

de basiseigenschappen, een pakket aan 

persoonlijke kwaliteiten of competenties. Dat 

zijn gedragseigenschappen die een kandidaat 

goed beheerst en die hij ook onder moeilijke 

omstandigheden nog steeds kan laten zien. 

Bestuursvaardigheden: 

- Inlevingsvermogen: hij luistert en 

onderkent de gevoelens en behoeften van 

anderen. Hij kan zich verplaatsen in 

anderen en weet hoe hij zelf op hen 

reageert. Hij toont belangstelling voor 

anderen en laat hen met respect in hun 

waarde. 

- Communicatief: kan ideeën en feiten in 

begrijpelijke taal voor anderen duidelijk 

maken en aansluiten bij de doelgroep(en). 

Hij weet in zijn taalgebruik aan te sluiten 

bij de toehoorders. 

- Vernieuwingskracht: is in staat om 

vernieuwingen en veranderingen die 

noodzakelijk zijn te signaleren, stimuleren  

 

en er draagvlak voor te krijgen. Weet 

mensen mee te krijgen en anderen te 

stimuleren nieuwe paden te bewandelen. 

- Bestuurlijke gevoeligheid: is in staat om 

vooruit te denken en de belangen in te 

schatten die van invloed zijn op het 

bestaande beleid en handelen van 

politiek verantwoordelijken. Schat de 

haalbaarheid van acties in en onderkent 

politieke en bestuurlijke gevoeligheden. 

- Omgevingsbewustzijn: hij laat blijken 

goed geïnformeerd te zijn over 

maatschappelijke en politieke 

ontwikkelingen en weet zijn kennis 

hierover actief in te zetten voor de 

gemeente. Kent de belangen en personen 

binnen en buiten de regio en weet deze in 

te zetten voor deze gemeente. 

- Daadkracht: Kan kansen signaleren en 

ernaar handelen. Zal liever uit zichzelf 

beginnen dan passief afwachten. Hij 

onderneemt uit eigen beweging acties die 

het mogelijk maken om doelen te 

realiseren. Signaleert en benut 

mogelijkheden om processen in beweging 

te zetten.  

Slotopmerkingen 

Tenslotte nog enkele praktische zaken. 

Maassluis heeft geen ambtswoning. Van de 

nieuwe burgemeester verwachten wij dat hij 

zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen een 

jaar na installatie, in de stad woont. Ook 

willen we graag dat de kandidaat zich voor 

minimaal één periode aan onze stad bindt. 

 

De planning van de selectieprocedure is 

globaal geschetst op de eerste pagina van 

deze profielschets. Een assessment kan deel 

uitmaken van deze selectieprocedure. 

  

 

 


