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Welkom in 
Oudewater 
Waar het riviertje de Lange Linschoten en 
de Hollandsche IJssel samenkomen was 
Oudewater al in de 13e eeuw een 
belangrijke handelsstad in Holland.  

Vandaag de dag zijn de inwoners van het 
historische vestingstadje midden in het 
Groene Hart zich zeer bewust van hun 
gekoesterde geschiedenis. Het compliment 
‘wat een mooi dorp’ wordt niet voor niets 
steevast beantwoord met ‘we zijn een 
stad’. 

De inwoner van Oudewater weet wat hij 
wil en is niet verlegen dat te melden. Of te 
gaan doen. Veel initiatief komt bij de 
inwoners zelf vandaan — ze verenigen zich 
in sport, cultuur en kerk — en de gemeente 
stimuleert dat maar graag.  

Een ambtelijke organisatie gezamenlijk 
met de buurgemeente Woerden borgt de 
bestuurskracht; een kritische gemeente-
raad en ambitieus college zetten zich 
gezamenlijk in om de zelfstandigheid, 
kleinschaligheid en eigenheid van Oude-
water te behouden. Voor de Oudewater-

naren. Een trots, daadkrachtig, saamhorig 
en eigenzinnig volkje, soms op het 
eigenwijze af. En voor Oudewater. Waar 
het dankzij hen bruist, helpt, werkt en 
viert. 

De ‘wereldstad in het miniatuurlijke’ — 
zoals romancier Herman de Man het ooit 
typeerde — wordt omgeven door weidse 
polders met daarin de bij de gemeente 
behorende kernen Snelrewaard, Heken-
dorp en Papekop, waar je al ziet hoe 
natuurlijk en vanzelfsprekend we onze 
plaats midden in het Groene Hart vinden.  

Met tal van monumenten en aantrek-
kelijke horeca is het heerlijk toeven – en 
de sterke sociale samenhang, een rijk 
verenigingsleven, vitale voorzieningen én 
lokale werkgelegenheid maken het aan-
genaam leven. Vandaar dat de inwoners 
van Oudewater zo graag vasthouden aan 
hun eigenheid én hun zelfstandigheid. 
Trots op hun karakter, geschiedenis, 
landschap en ondernemerszin houdt men 
graag vast aan hún plaats temidden van 
oprukkende verstedeli jking van de 
Randstad.

‘Een 
kleine 

stad met 
grote 

toekomst’
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De gemeente Oudewater heeft 10.201 inwoners 
(1 januari 2019, CBS), die verspreid wonen over 
de kernen Oudewater, Snelrewaard, Hekendorp 
en Papekop. De stad Oudewater zelf heeft 8.295 
inwoners. 

De gemeenteraad van Oudewater telt 15 zetels, 
nu verdeeld over 5 fracties. Het dagelijks bestuur 
wordt gevormd door de burgemeester en drie 
wethouders. 

Blanco
15 zetels

CDA
6 zetels

De Wakkere 
Geelbuik

1 zetel

ChristenUnie/SGP
2 zetels

De Onafhankelijken
2 zetels

VVD/D66
4 zetels

Naast de Openbare orde en veiligheid heeft de 
huidige (waarnemend) burgemeester ondermeer 
Archiefzaken, Dierenwelzijn, Evenementenbeleid 
en Algemeen bestuurl i jke zaken in zi jn 
portefeuille. 

Daarnaast vervult de burgemeester een voor de 
gemeente belangrijke positie in de regio, waar hij 
in regionale en bovengemeentelijke overleggen 
als een herkenbaar vertegenwoordiger optreedt.
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Hoe eigenwijs , zelfsturend en zelf -
voorzienend een samenleving ook is, ze kan 
niet zonder boegbeeld. Net zo goed als een 
ze l fstandige gemeente n iet zonder 
zorgzame bestuurder kan. Oudewater zoekt 
een burgemeester die dat begrijpt. Onze 
eerste burger staat als eigentijdse inwoner  
midden in de samenleving, neemt er aan 
deel, voelt zich daarin thuis en weet wat er 
speelt. 

Onze burgemeester… 
Toch is onze burgemeester zich bewust van 
zijn bijzondere positie. Hij snapt dat het ambt 
van burgemeester zich op een positie bevindt 
waar hij de samenleving overziet en zo 
mensen en organisaties bij elkaar moet of kan 
brengen. Onze burgemeester wacht deze 
energie uit de samenleving niet af, maar 
zoekt zelf naar kansen en mogelijkheden om 
Oudewaternaren het beste uit zichzelf te 
laten halen. 

Onze burgemeester snápt Oudewater, zijn 
eigenzinnigheid en daadkracht, en heeft er 
plezier in om midden in die samenleving haar 
elke dag weer een beetje beter te begrijpen. 
Zo is onze burgemeester er ook voor de 
individuele inwoner. Als zorgzame eerste 
burger deelt hij leed én plezier met onze 
inwoners – en met zijn aanwezigheid alleen 
al brengt hij trots en bouwt hij aan de sociale 
structuur van onze samenleving. 

Onze burgemeester houdt ook oog op wat er 
kan en wat er mag. Hij kent de regels van het 
spel en van het prettig samenleven. Als 
hoeder van openbare orde, veiligheid en 
democratische rechtstaat begrijpt hij als geen 
ander dat mensen ook in Oudewater met 
elkaar van mening kunnen verschillen. Over 
kleine dingen als een ruimtelijke inpassing, 
maar ook over de grote zaken van het leven 
zijn er meningsverschillen, dilemma’s en 
conflicten. Niet alleen iemand die als het ware 
tussen de mensen staat, maar ook het 
voortouw neemt bij maatschappelijke 
veranderingen of uitdagingen. 

Onze burgemeester helpt niet alleen in de 
raad maar ook in de samenleving de dialoog 
en het debat dat daarbij hoort in goede 
banen te leiden. Als het moet weet hij op te 
treden, ook als het lastig is. Maar iedereen 
kan zien dat hij dat altijd doet met de 
overtuiging dat meningsverschillen bij 
samenleven horen.  

Met zijn kennis van de regels en het 
vermogen om gesprekken in goede banen te 
leiden schept hij orde. Bij vastlopende 
(politieke) processen kan hij als begeleider 
oplossingen bewerkstelligen. In tijden van 
nood kan hij als verantwoordelijke voor de 
openbare orde en veiligheid de juiste mensen 
bijeen brengen om maatregelen te nemen. 

Onze burgemeester snapt ook de kern van 
politiek bedrijven. Hij houdt de raad in zijn rol 

en de samenleving op de door deze raad 
uitgestippelde koers. Met advies, reflectie en 
als handhaver van de orde van het debat 
staat hij het hoogste orgaan als stuurman bij. 

In het college bewaakt hij de aansluiting 
tussen politiek en bestuur. Hij weet wat er 
nodig is om gezamenlijk de gemeente te 
besturen en hoe je een team coacht, waar 
ieder zijn eigen verantwoordelijkheid, 
ambities en karakter heeft. Hij treedt met 
verve op als ambassadeur van Oudewater, 
zeker in de regio, en helpt zo de rest van het 
gemeentebestuur de zelfstandigheid te 
behouden en de kleinschaligheid te bewaren. 

Onze burgemeester treedt op als een 
aanspreekpunt van en voor de gemeente. 
Burgers kunnen bij onze burgemeester 
terecht als ze bestuurlijk de weg niet weten 
te vinden. Maar ook buiten de gemeente-
grenzen weten anderen onze burgemeester 
te vinden. In bestuur en daarbuiten kan hij 
huidige en mogelijke partners helpen aan de 
juiste aanknopingspunten in de Oudewaterse 
samenleving. Zo zorgt onze burgemeester er 
voor dat ook anderen Oudewater op waarde 
weten te schatten en wat onze stad en de 
kernen voor hen kan betekenen. 

Dát is onze burgemeester.
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Bij de beoordeling van de kandidaten kijkt 
de vertrouwenscommissie naar ondermeer 
deze eigenschappen. 

Staat in de samenleving 
• Begrijpt hoe de interactie in de 

samenleving in elkaar zit, zeker in relatie 
tot politiek en op het terrein van 
gemeentelijk beleid. 

• Begrijpt en verwoordt onderliggende 
gevoelens en problemen van anderen en 
houdt daar rekening mee. 

Brengt bij elkaar 
• Sluit in gesprekken aan op het denk- en 

gespreksniveau van de ander. 
• Benoemt weerstand en maakt deze 

bespreekbaar. 

Ziet kansen en organiseert 
• Maakt verborgen behoeften manifest. 
• Stemt doelen in en buiten de 

gemeentelijke organisatie op elkaar af. 

Kent de regels en houdt orde 
• Communiceert in heldere bewoordingen 

de regels en houdt daaraan vast. 
• Legt het accent op gezamenlijke 

doelstellingen en het belang van orde. 

Bewaakt en houdt koers 
• Staat achter een ingenomen standpunt 

en draagt dit ook uit als anderen het er 
niet mee eens zijn. 

• Meet en relateert de korte termijn in de 
context van de lange termijn en 
overweegt of kortetermijndoelen 
voldoen aan de langetermijndoelen. 

Is het gezicht en prijst aan 
• Kiest en creëert strategisch gelegen-

heden waar effectief aan gemeen-
schapsgevoel en saamhorigheid kan 
worden gewerkt. 

• Gebruikt wensen en behoeften van 
anderen om de gemeente daarbuiten 
aan te prijzen.  

Werkt onafhankelijk 
• Houdt vast aan zijn professionele en 

democratische principes, ondanks druk 
van anderen deze opzij te zetten. 

Waakt over integriteit 
• Hanteert bij het openbaar bestuur 

passende normen. 
• Helpt door middel van het openlijk 

bespreekbaar maken belangen-
verstrengelingen te voorkomen en is 
waakzaam voor onrechtmatige 
beïnvloeding van het beleidsproces.

Competenties
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Deze profielschets ten behoeve van de 
werving en selectie van de nieuwe door de 
Kroon te benoemen burgemeester voor de 
gemeente Oudewater is vastgesteld door 
de gemeenteraad op 3 februari 2020. 

Naast de eerder genoemde competenties 
stelt de gemeenteraad deze aanvullende 
voorwaarden aan de kandidaat. 

De burgemeester woont in Oudewater 
Onze burgemeester vestigt zich binnen zes 
maanden na installatie in de gemeente 
Oudewater. Er is geen ambtswoning 
beschikbaar. 

De burgemeester ontwikkelt zichzelf 
Wij staan ervoor open dat onze burge-
meester één of meerdere nevenactiviteiten 
heeft of een opleiding volgt. De burge-
meester doet dit altijd in overleg met het 
Presidium. 

Ervaring 
De burgemeester moet er vanaf dag één 
staan. Dat betekent niet dat de burge-
meester uitgebreide ervaring moet hebben 
in het gemeentebestuur. Kandidaten met 
een andere ervaring dan in openbaar 
bestuur worden van harte uitgenodigd 
ook te solliciteren.  

Assessment 
Een assessment kan onderdeel uitmaken 
van de sollicitatieprocedure. 

We verwachten dat de burgemeester zich 
tenminste één termijn aan onze gemeente 
verbindt. 

Overal waar in dit profiel van ‘hij’ of ‘hem’ 
wordt gesproken kan ook ‘zij’ en ‘haar’ 
worden gelezen. Omwille van de lees-
baarheid en grammaticale juistheid is er 
voor de mannelijke vorm van de verwijs-
woorden gekozen. 

Geïnteresseerden richten sollicitaties aan 
Zijne Majesteit de Koning; deze kunnen via 
commissaris van de Koning Hans Ooosters 
worden ingestuurd. Deze zal de procedure 
voor de gemeenteraad van Oudewater 
begeleiden.  

Sollicitaties moeten voor 4 maart 2020 zijn 
ontvangen. De volledige procedure is 
gepubliceerd in de Staatscourant en is te 
vinden op de daarvoor ingerichte website 
van de provincie Utrecht.

Foto’s: Cojan van Toor (voorzijde en pagina 1) Mark 
Kruiswijk/instagram.com/trotsoudewater/ (pagina 2) 
Arjen van der Lugt (pagina 4) Museum De Heksenwaag 
(pagina 5) Ruud van den Hoogen (achterzijde) Π

https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/burgemeestersaangelegenheden/vacatures/
https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/burgemeestersaangelegenheden/vacatures/
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Gemeente Oudewater 
Waardsedijk 219 

Postbus 100 
3420 DC Oudewater 

stadskantoor@oudewater.nl
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