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burgemeester
voor de  
gemeente Druten

Druten: een eigenzinnige gemeente in het hart van Maas en Waal



Onder de groene hemel  
in de blauwe zon speelt  
het blikken harmonieorkest  
in een grote regenton
Daar trekt over de heuvels 
en door het grote bos
De lange stoet de bergen in  
van het circus Jeroen Bosch
En we praten en we zingen  
en we lachen allemaal
Want daar achter de hoge bergen
ligt het land Van Maas en Waal

Boudewijn de Groot
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1De beste burgemeester voor de 
gemeente Druten is zichtbaar, 
toegankelijk en een warme 
persoonlijkheid. 

Druten zoekt een kroonbenoemde burgemeester!

Inleiding
In deze profielschets vertellen we meer over 

het karakter, de ambitie en de uitdagingen 

van onze gemeente. Vervolgens beschrijven 

we het gewenste profiel en de bestuursstijl, 

basiscondities en vaardigheden die we van 

onze burgemeester verwachten. Ten slotte treft 

u informatie aan over de voorwaarden en de 

procedure.

Deze profielschets is opgesteld door 

de gemeenteraad. Aan het college 

van burgemeester en wethouders, de 

buurgemeenten en samenwerkingspartners  

is gevraagd input te leveren voor het profiel. 

Ook inwoners, ondernemers en onze 

maatschappelijke partners hebben we 

gevraagd met ons mee te denken. Hun input 

is meegenomen in de profielschets. Een 

samenvatting van deze consultatie treft u 

hieronder aan.

Gemeentehuis 
Druten
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Samenvatting uitkomsten consultatie

95 Álle inwoners

52 Goed en integer 
bestuur

46 Klantvriendelijke 
en dienstverlenende 
gemeente

38 Financieel  
gezonde  
gemeente

44 Álle wijken en 
kernen

70 Openbare orde,  
veiligheid en handhaving

29 Initiatieven  
en signalen  
vanuit de  
samenleving

24 Gelijke 
kansen voor 
iedereen

23 Kwetsbare 
groepen in de 
samenleving

16 Het  
verenigings- 
leven

13 Bestuurlijke vernieuwing

12 Regionale samenwerking

 5 Een landelijk netwerk

20 Onder-
nemers en 
bedrijfsleven

In totaal hebben 172 respondenten hun mening gegeven en aangegeven wat zij 

belangrijk vinden. Uit de enquête blijkt dat de respondenten vooral belangrijk vinden 

dat onze burgemeester zich richt op (per vraag konden 3 antwoorden worden gegeven):

De belangrijkste eigenschappen of competenties van onze burgemeester die de  

respondenten noemen, zijn (per vraag konden 3 antwoorden worden gegeven):

78 Zichtbaar 
aanwezig en 
laagdrempelig

51 Betrokken en 
meelevend

41 Iemand die past 
bij de cultuur van 
onze regio

29 Iemand die 
boven de partijen 
staat

22 Com- 
municatief

25 Strategisch en 
heeft visie

37 Daadkrachtig en 
duidelijk

49 Iemand die 
opkomt voor onze 
gemeente

48 Verbindend

55 Betrouwbaar en 
integer

13 Hét boegbeeld van  
onze gemeente 

 8 Ambitieus

 8 Initiatiefrijk

 8 Gezaghebbend

De getallen in de vakjes geven aan hoe vaak een antwoord gegeven is
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Ook werd gevraagd de volgende zin af te maken: ‘De beste burgemeester voor de gemeente Druten…’ 

Een aantal teksten van de respondenten is als quote opgenomen in deze profielschets.

De getallen in de vakjes geven aan hoe vaak een antwoord gegeven is
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Profiel van de  
gemeente Druten

De gemeente Druten is centraal gelegen in het 

Land van Maas en Waal en is een uniek stukje 

Nederland. Het kenmerkende karakter van 

dit gebied is goed zichtbaar in de gemeente. 

De omgeving is rijk aan lieflijke dorpen, 

uitgestrekte landerijen, slingerende dijken en 

uiterwaarden.  

Naast de prachtige natuur heeft onze gemeente 

een rijke historie. Dit is terug te zien aan de 

talloze monumenten en markante overblijfselen 

uit onze geschiedenis, zoals het tabaksmagazijn 

in Druten, het dijkmagazijn in Deest, de 

Heerlijkheid Horssen en de kerktorens in 

Afferden en Puiflijk.

In het Land van Maas en Waal was landbouw 

historisch gezien de belangrijkste bron van 

inkomen. De veeteelt en -handel is pas later een 

rol gaan spelen. De ‘Leste Mert’ in Druten, die 

de grootste veeaanvoer en levendigste handel 

kende, is tot op de dag van vandaag blijven 

bestaan en is inmiddels uitgegroeid tot een 

Maas en Waalse traditie.

Onze gemeente telt 19.209 inwoners (31 januari 

2022, bron: CBS) en heeft een oppervlakte 

van 42,50 km². Ongeveer twee derde van de 

inwoners woont in het dorp Druten. Naast 

Druten bestaat de gemeente uit nog vier 

dorpen, namelijk Afferden, Deest, Horssen en 

Puiflijk, ieder met een eigen identiteit. 
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Het is een aantrekkelijke gemeente om in 

te wonen, werken en recreëren. Druten 

combineert de voordelen van het landelijk 

wonen met het voorzieningenniveau van het 

stadsleven. De gemeente heeft namelijk een 

scala aan winkels, diverse sportaccommodaties, 

faciliteiten voor gezondheidszorg, een 

ruim aanbod aan bijzonder en openbaar 

onderwijs, een rijk verenigingsleven en diverse 

recreatiemogelijkheden.

In 2020 is een mogelijk bestuurlijk fusietraject 

verkend met de gemeente Wijchen. Beide 

gemeentes hebben er uiteindelijk voor 

gekozen zelfstandig te blijven en de regionale 

samenwerking te intensiveren. 

Bestuur
Bestuurscultuur 

Onze bestuurscultuur is te typeren als infor-

meel en gemoedelijk en wij hechten aan 

goede onderlinge persoonlijke verhoudingen. 

Daarom vinden wij de informele nazit 

van de raadsvergadering belangrijk. De 

omgangsvormen zijn over het algemeen 

vriendelijk, gelijkwaardig, positief, maar soms 

minder zakelijk. Druten is een laagdrempelige 

gemeente waar iedereen elkaar nog kent. 

De raads- en collegeleden zijn makkelijk 

benaderbaar voor inwoners. De afstand tus-

sen college- en raadsleden is kort. Dualisme 

is nog niet vanzelfsprekend. Onze raad werkt 

aan vernieuwing van de vergadercultuur, zowel 

binnen als buiten de raadszaal.

Agora-theater  
in Druten

Gemeenteraad

Onze gemeenteraad telt 17 raadsleden. De raad bestaat  

uit zes fracties. De 17 zetels zijn als volgt verdeeld:

Sociaal Maas en Waal

Dorpslijst Afferden

2
2

6

Kernachtig Druten

Dorpslijst Horssen 2

2 3
Welzijn Druten

Dorpslijst Puiflijk-Druten-Zuid

De drie onafhankelijke Dorpslijsten treden op in een 

samenwerkingsverband. De gemeente heeft actieve 

burgerleden, die de raadsleden ondersteunen bij de 

oordeelsvorming ter voorbereiding van besluiten.

De Oude Toren in Puiflijk
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De Leste Mert is sinds 1819 een begrip in Druten en omstreken.  
Op de eerste donderdag na 2 november staat het hele centrum op 
zijn kop voor één groot feest. Met veel dieren, veel oude bekenden 
en vooral ontzettend veel gezelligheid. Veel inwoners nemen vrij 
en de kinderen hoeven niet naar school.

Coalitie

Op 2 juni 2022 hebben de fractievoorzitters 

van de partijen Kernachtig Druten, Dorpslijst 

Puiflijk-Druten-Zuid, Dorpslijst Horssen en 

Dorpslijst Afferden het inhoudelijk programma 

voor de raadsperiode 2022-2026 ‘Hoofdlijnen 

van beleid, Ontwikkelen in huidig perspectief’ 

aangeboden aan de raad.

College

In de huidige bestuursperiode bestaat het 

college naast de burgemeester uit drie 

wethouders: één namens Kernachtig Druten en 

twee namens de drie dorpslijsten.

In de huidige bestuursperiode heeft de 

burgemeester de portefeuille: 

• Openbare orde en veiligheid;

• Integriteit;

• Vluchtelingen;

• Handhaving en toezicht;

• Voorlichting en communicatie;

• Bestuurlijke en regionale coördinatie;

• Internationale contacten;

• Juridische zaken;

• Personeel en organisatie;

• Informatisering;

• Evenementen; 

• WDW-bestuur;

• Vergunningverlening evenementen.

De samenstelling van de portefeuille van de 

nieuwe burgemeester geschiedt in overleg.
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Ambtelijke organisatie

De Werkorganisatie Druten Wijchen 

(WDW) is een samenwerkingsverband 

tussen de gemeenten Druten en Wijchen. 

Alle medewerkers zijn in dienst van deze 

ambitieuze organisatie, die volop in 

ontwikkeling is. Vanuit de WDW werken de 

ambtenaren voor beide gemeenten, elk met 

hun eigen bestuur en gemeenteraad. De 

WDW is als gemeenschappelijke regeling in 

2018 opgericht. De burgemeesters van Druten 

en Wijchen zijn wisselend voorzitter van het 

WDW-bestuur.

Er werken ongeveer 500 mensen die zijn 

ondergebracht in vijf domeinen: 

 Bestuur, Strategie en Projecten

CIRCLE-2 Bedrijfsvoering 

CIRCLE-3 Fysieke Leefomgeving 

CIRCLE-4 Publiekszaken  

 Sociale Leefomgeving

 

De WDW werkt met zelforganiserende teams 

als sturingsfilosofie. Het is een manier van 

samenwerken die uitgaat van vertrouwen 

geven, verantwoordelijkheden zo veel 

mogelijk bij de professionals leggen, initiatief 

nemen en ondernemersgedrag tonen. 

Afgelopen vier jaar is een goede basis gelegd 

om verder te bouwen aan de kwaliteit van 

dienstverlening, aan professionalisering en 

aan de interne sturingsfilosofie. 

WIJCHEN
Wijchen

Niftrik

Leur Woezik

Alverna

Balgoij

Batenburg

Hernen

Bergharen

Druten
Deest

Horssen

AfferdenPuiflijk

DRUTEN

Regionale samenwerking 

In de regio werken wij in verschillende 

samenwerkingsverbanden samen met onze 

regiogemeenten, zoals: 

• In het Land van Maas en Waal richten 

we ons op een gezamenlijke toeristische 

ontwikkeling.

• Regio Rijk van Nijmegen is een platform 

voor samenwerking en afstemming tussen 

gemeenten in de regio. Druten is een 

van de deelnemende gemeenten. Via dit 

platform werken de gemeenten samen 

met de uitvoeringsorganisaties, zoals 

Werkbedrijf Rijk van Nijmegen en ICT Rijk 

van Nijmegen.  Daarnaast werkt Druten 

samen met de Omgevingsdienst Regio 

Nijmegen. Dit is een uitvoeringsdienst 

die voor de gemeenten in de regio onder 

andere de wettelijk verplichte milieutaken 

uitvoert.

• De Groene Metropoolregio Arnhem-

Nijmegen is een samenwerkingsverband 

waarin Druten met 17 andere gemeenten 

werkt aan de koers van deze regio. Samen 

staan wij voor de uitdaging hoe om te 

gaan met de groei van wonen, werken, 

mobiliteit en recreatie & toerisme. Op 

zo’n manier dat we een balans kunnen 

vinden tussen levendige stedelijkheid en 

ontspannen leefkwaliteit: groene groei.

1716

Beeld in centrum van Druten:  
handje klappende boeren



Maatschappelijke 
uitdagingen en 
bestuurlijke ambities   
  
Druten wil door regionale samenwerking 

en eigen inbreng haar verantwoordelijkheid 

nemen voor gemeente overstijgende 

vraagstukken. De gemeenten om ons heen 

vormen onze natuurlijke partners in het 

ommeland. Stad en ommeland hebben 

elkaar nodig. De regio staat immers voor een 

uitdagende groeiopgave. Dat gaat gepaard 

met een aantal complexe opgaven op het 

gebied van woningbouw, zorg, werk en 

inkomen, volksgezondheid, duurzaamheid, 

energie, natuur en mobiliteit. Samenwerking 

is voor Druten essentieel om doelstellingen 

te verwezenlijken en ambities waar te 

maken. Om die reden is het van belang onze 

gemeente, in het hart van het Land van Maas 

en Waal, stevig en strategisch te positioneren 

binnen de samenwerking in de regio. De 

raad van Druten ziet in deze samenwerking 

nadrukkelijk een rol voor zichzelf weggelegd.

De fijne dorpse woon- en leefkwaliteit van 

onze gemeente en de identiteit van de 

kernen willen we graag behouden en waar 

mogelijk versterken. We koesteren de actieve 

verenigingen, de levendige kernen en het 

unieke rivierenlandschap. 

Meer betrokkenheid van inwoners en 

organisaties in de lokale overheid zien wij als 

een cruciale opgave. We blijven werken aan 

een samenleving waarin iedereen mee kan 

doen. Sociale cohesie en participatie zien 

wij als de kracht voor het bouwen aan een 

inclusieve samenleving.

De beste burgemeester voor de gemeente 
Druten is een burgemeester die over de 
gemeentegrenzen heen denkt en bestuurt.

Ook staan we de komende jaren voor 

grote uitdagingen op het gebied van 

duurzaamheid en energietransitie. We willen 

de innovatieve voortrekkersrol op het gebied 

van duurzaamheid en energietransitie binnen 

de Regionale Energie Strategie (RES) verder 

uitbouwen. Ook het economisch en sociale 

herstel als gevolg van de Covid-pandemie en de 

afname van de gelden vanuit het rijk vragen veel 

aandacht. 

Om deze ambities te realiseren investeren 

wij zowel in onze bestuurscultuur als in de 

doorontwikkeling en verdere optimalisatie van 

de gemeenschappelijke ambtelijke organisatie.

1918

‘De Ramblas’ in Druten
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Voetbaltraining  
bij SCP in Puiflijk

Rollen van  
de burgemeester
Als ónze burgemeester herkent u zich in de volgende rollen:

Boegbeeld binnen Druten

Als burgemeester bent u hét gezicht van het 

gemeentebestuur. Dat vraagt een open en 

benaderbare houding voor al onze inwoners, 

ondernemers, verenigingen en andere 

organisaties. Elke kern in de gemeente heeft 

haar eigen karakter. U verdiept zich daarin en u 

heeft oog voor wat er leeft in de verschillende 

dorpen. Als dat noodzakelijk is, treedt op 

en bent u daarbij duidelijk en daadkrachtig. 

Tegelijkertijd bent u ook ‘gewone’ inwoner 

van de gemeente en hoeft de ambtsketen niet 

altijd om te hangen.

Boegbeeld buiten Druten  

Onze burgemeester is de verpersoonlijking 

van Druten als zelfstandige gemeente. Dit 

heeft veel meer dan een louter symbolische 

waarde. U bent een echte ambassadeur die 

onze gemeente vertegenwoordigt bij allerlei 

gebeurtenissen. U bent een persoonlijkheid 

die Druten als sterke en zelfstandige gemeente 

op de kaart zet. Dat betekent ook dat u een 

uitstekend onderhandelaar bent, die de 

belangen van onze gemeente Druten goed 

kan behartigen bij de bijeenkomsten van de 

samenwerkende regiogemeenten. Deze rol zal 

de komende jaren steeds belangrijker worden.
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Jongerenwerker  
van welzijnsorgansisatie 
MeerVoormekaar

Voorzitter van de raad
In de debatten van de Drutense raad staat de 

inhoud voorop. Fracties bevragen elkaar en het 

college scherp en kritisch. Als voorzitter van de 

raad koestert u deze cultuur en faciliteert u het 

debat waarin voor ieders bijdrage aandacht is. 

U kunt een spiegel voorhouden waar het gaat 

om de omgangsvormen en de rolvastheid van 

de raad. U bewaakt de duale verhoudingen. 

Door goed contact te onderhouden met de 

raadsleden laat u, samen met de griffier, de raad 

zijn wat deze moet zijn: het hoogste orgaan van 

de gemeente Druten, dat standpunten afweegt 

en breed gedragen besluiten neemt ten dienste 

van heel de samenleving.

Voorzitter van het college
Als voorzitter van het college toont u zich 

eerste onder gelijken. Onze burgemeester 

werkt en bestuurt actief mee in het college. 

In Druten heeft de burgemeester naast de 

wettelijke portefeuilles ook een beperkte 

inhoudelijke portefeuille. Tegelijkertijd wordt 

van u een onafhankelijke opstelling verwacht, u 

staat ‘boven de partijen’. Als voorzitter van het 

college overziet u de bestuurlijke consequenties 

van verschillende scenario’s en maakt deze 

bespreekbaar. U bent voorzitter van het college 

met professionele bestuurders, die staan voor 

hun portefeuilles. Dit vraagt een inhoudelijk 

betrokken voorzitter die, samen met de 

gemeentesecretaris, collegiaal bestuur bewaakt 

en stimuleert.

De beste burgemeester voor de gemeente Druten 
is iemand die buiten de lijntjes durft te kleuren 
en creatief is.
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Verbindende schakel 
tussen raad, college, griffie 
en ambtelijke organisatie 
Als verbindende schakel tussen raad, college, 

griffie en ambtelijke organisatie beweegt 

u zich onafhankelijk en gemakkelijk tussen 

de verschillende niveaus en heeft u oog 

voor menselijke verhoudingen. U bent 

een teamspeler met natuurlijk gezag en 

deskundigheid. U kunt uw verschillende rollen 

goed scheiden. Als burgemeester maakt u 

deel uit van het driehoeksoverleg met de 

griffier en de gemeentesecretaris. Hierin 

staan samenwerking, gelijkwaardigheid en 

het gezamenlijk belang voorop. Samen zorgt u 

voor een optimaal besluitvormingsproces.

U weet de raad, het college, de griffie en de 

organisatie te inspireren en te motiveren, 

maar trapt ook op de rem als dat nodig 

is. U heeft oog voor de bijzondere positie 

en belastbaarheid van de medewerkers 

van de ambtelijke organisatie, die twee 

gemeentelijke besturen dient. 

Portefeuillehouder 
Openbare orde en veiligheid 
(OOV) 
Onze gemeente wordt ervaren als een relatief 

veilige gemeente om te wonen, werken en 

recreëren. Dat gevoel van veiligheid willen we 

behouden en waar mogelijk verbeteren. 

U staat voor een veilige leefomgeving voor 

alle inwoners en ondernemers. U heeft 

een duidelijke visie op OOV en handelt 

daarnaar. Als portefeuillehouder OOV treedt 

u resoluut op bij alle vormen van overlast en 

ondermijnende criminaliteit in de kernen en in 

het buitengebied. De inzet van de wet Bibob 

is hierbij ook een belangrijk instrument in het 

kader van ondermijning. U heeft daarbij ook oog 

voor de menselijke kant. Als onze burgemeester 

hecht u belang aan een goede regionale, 

integrale samenwerking op het gebied van 

veiligheid. In crisissituaties toont u zich krachtig 

en besluitvaardig, straalt u rust en vertrouwen 

uit en biedt u een luisterend oor.

De beste burgemeester voor de 
gemeente Druten weet wat er 
speelt in de gemeente en heeft 
contact met inwoners.
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Steenfabriek in Deest

Fruitboomgaard in Afferden



Portefeuillehouder 
Integriteit
Onze burgemeester is integer, onafhankelijk 

en onkreukbaar. U handelt consequent, 

betrouwbaar en transparant. U bewaakt en 

bevordert de bestuurlijke en de ambtelijke 

integriteit, de kwaliteit van het democratische 

besluitvormingsproces en een veilige 

werkomgeving. U heeft een goed ontwikkeld 

moreel kompas en maakt het grijze gebied 

bespreekbaar. Als portefeuillehouder 

Integriteit bevordert u zowel het besef van 

integriteit als het voorkomen van (de schijn 

van) belangenverstrengeling.
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De beste burgemeester voor 
de gemeente Druten heeft 
oog en hart voor alle inwoners, 
weet mensen, organisaties en 
partijen te verbinden.

P26 Gezicht op Horssen
P27 Kattenburg in Druten

Jonge ondernemer in Druten
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Bestuursstijl, basis- 
condities en vaardigheden
Onze burgemeester herkent zich in de volgende 

bestuursstijl, basiscondities en vaardigheden:

Bestuursstijl   

vastgestelde beleidsvisie en u weet deze in 

samenhang tot uitvoering te brengen. U heeft 

oog voor ontwikkelingen en geeft actief ruimte 

aan actuele discussiethema’s en aan onze 

uitdagingen en ambities. Wij koesteren de eigenheid en authenticiteit 

van onze diverse kernen, evenals de onderlinge 

verbondenheid en de korte lijnen die wij als 

bestuur hebben met onze inwoners. Trots 

zijn wij op de kwaliteit van ons landschap en 

op de dienstverlening die wij onze inwoners 

en ondernemers bieden. Wij zoeken een 

burgemeester die past bij ons karakter en onze 

ambities.

U bent toekomstgericht, mensgericht, 

benaderbaar en u creëert draagvlak. 

Daarnaast heeft u een heldere visie op de 

lokale democratie en het functioneren van 

ons bestuur in onze lokale en regionale 

context. Deze visie verbindt u met de door ons 

Wij koesteren 
de eigenheid en 
authenticiteit van 
onze diverse kernen, 
evenals de onderlinge 
verbondenheid en  
de korte lijnen die wij 
als bestuur hebben  
met onze inwoners. 
Drijvend zonnepark de Uivermeertjes in Deest
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De basisschool in Deest

In lokale en regionale samenwerkingsrelaties 

treedt u strategisch op. U geeft daarbij blijk van 

kennis van zaken en van excellente netwerk- 

en onderhandelingsvaardigheden. Dit vraagt 

verbindende kwaliteiten, zowel lokaal als 

regionaal. U weegt verschillende perspectieven 

tegen elkaar af, betrekt anderen bij de besluit-

vorming en creëert draagvlak. U heeft een 

luisterend oor voor inwoners, ondernemers 

en maatschappelijke organisaties. Wanneer 

de situatie of het belang van Druten daarom 

vraagt, treedt u snel, daadkrachtig en proactief 

op. 

Raad en college houdt u scherp door aandacht 

te vragen voor verschillende perspectieven en 

door steeds de belangen van inwoners voor 

het voetlicht te brengen. U gaat uitdagingen 

niet uit de weg, ziet en pakt kansen en geeft 

energie binnen en buiten de gemeentelijke 

organisatie. Daarnaast heeft u een coachende 

leiderschapsstijl, staat u open voor tegenspraak, 

ook van de ambtelijke adviseurs en geeft u blijk 

van (zelf)reflectie.

Basiscondities  
Uiteraard zijn de vijf basiscondities die voor 

elke burgemeester zijn vastgesteld, ook 

van toepassing op de burgemeester van de 

gemeente Druten. 

• Integer;

• Herkenbaar;

• Onafhankelijk; 

• Verbindend; 

• Stressbestendig. 

3130

Buitengebied tussen  
Druten en Horssen



Vaardigheden
Naast deze basiscondities verwachten wij dat u 

als persoon vooral het volgende in huis heeft:

• Empathisch: zich betrokken voelen en 

kunnen inleven in de situatie, gevoelens, 

gedachten en behoeften van anderen, een 

mensen-mens en in staat om mensen mee te 

nemen door hen te enthousiasmeren; 

• Communicatief: makkelijk contact 

onderhouden, kunnen netwerken, men-

sen weten uit te dagen en sterk zijn in 

onderhandelen;

• Analytisch en overstijgend denken: 

zicht hebben op verbanden en processen, 

feiten van fictie kunnen onderscheiden, 

creatief zijn, out-of-the-box bedenken van 

strategische oplossingen en blijk geven van 

een vernieuwende visie;

• Besluitvaardig en daadkrachtig: 

vertrouwen uitstralen, het boegbeeld 

zijn van onze gemeente, knopen kunnen 

doorhakken en ingrijpen als dat nodig is; 

• Contextueel en bestuurlijk sensitief: 

kunnen schakelen tussen de diverse 

ambtsrollen en hierin een positie bepalen/

oog hebben voor de gevolgen van politieke 

besluitvorming, beschikken over ervaring/

affiniteit met een werkorganisatie;

• Relativeringsvermogen en humor: het van 

tijd tot tijd lucht kunnen brengen in een 

discussie; 

• Zelfreflectie: het vermogen kritisch naar 

zichzelf te kunnen kijken en open te staan 

voor feedback;

• Flexibiliteit, schakelvermogen en 

aanpassingsvermogen: het vermogen snel 

en soepel te schakelen tussen verschillende 

rollen en situaties en de daarbij passende 

competenties in te zetten.  

In het Techniek-
lokaal van het 
Pax Christi College
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5
Muziekvereniging  
Eendracht Afferden

Bijzondere  
aandachtspunten

Wonen

Wij zien ernaar uit u als burgemeester én als 

inwoner van onze gemeente te verwelkomen.

Wij verwachten van u dat u zichtbaar deel 

uitmaakt van onze lokale samenleving.

U vestigt zich zo snel mogelijk in onze 

gemeente, uiterlijk binnen een jaar. Wij hebben 

geen ambtswoning beschikbaar.

Werk- en denkniveau

U beschikt over een academisch werk- en 

denkniveau.

Ervaring

U heeft bij voorkeur eerder relevante politiek-

bestuurlijke ervaring opgedaan. Ervaring die 

daarnaast is opgedaan in het bedrijfsleven of 

andere sectoren van de samenleving wordt als 

pré gezien. 

Nevenactiviteiten

Nevenfuncties en nevenactiviteiten zijn 

uiteraard met de raad bespreekbaar, mits ze 

niet (de schijn hebben te) conflicteren met de 

belangen van de gemeente.

Continuïteit

U verbindt zich minimaal voor de duur van een 

ambtstermijn aan onze gemeente.

Tot slot

Het maakt ons niet uit waar u geboren bent, 

waar u in gelooft of van wie u houdt.

Wij zijn geïnteresseerd in uw talenten, kennis 

en ervaring en wat u daarmee voor onze 

gemeente kunt betekenen. 
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Het maakt ons niet uit  
waar u geboren bent,  
waar u in gelooft  
of van wie u houdt.
Wij zijn geïnteresseerd  
in uw talenten,  
kennis en ervaring  
en wat u daarmee  
voor onze gemeente  
kunt betekenen. 6

Procedure
Deze vacature is bekendgemaakt in de 

Staatscourant van 12 oktober 2022.  

Een assessment op één of meerdere 

selectiecriteria van de profielschets kan deel 

uitmaken van de procedure.

Deze profielschets en de daarin beschreven 

criteria vormen zowel een belangrijke basis 

voor de selectiegesprekken als voor de later 

te houden klankbordgesprekken met de 

burgemeester.
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Redactie

Gemeenteraad Druten, met inbreng van inwoners,  

het college van burgemeester en wethouders,  

de buurgemeenten en samenwerkingspartners

Begeleiding

Mr Gert-Jan Jongkind 

Fotografie

John van Gelder, Henk Hulshof, Sharon Willems, 

archiefbeelden en foto’s in eigen bezit. We hebben ons 

uiterste best gedaan om de bronnen en rechthebbenden 

van beeldmateriaal te achterhalen. Bent u (mede-) 

rechthebbende van beeldmateriaal dat wordt getoond in 

dit document en wordt u niet genoemd, of heeft u geen 

toestemming gegeven voor gebruik? Neem dan contact 

met ons op: communicatie@drutenwijchen.nl.

Concept en creatie

Jolande van Straaten
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Hou je wah

Website

www.druten.nl

E-mail

info@druten.nl

Telefoon

088 432 70 00

WhatsApp

+31 625 689 928

📞

WHATSAPP

🌐

ENVELOPE-OPEN

Gemeentehuis

Heuvel 1, 6651 DA Druten

MAP-MARKER-ALT
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