Tynaarlo zoekt een burgemeester
Tynaarlo, een gemeente in de kop van Drenthe. Met een uitstekende infrastructuur dankzij de A28,
Groningen Airport Eelde en de NS-stations in de nabijgelegen steden Groningen en Assen. Met een
prachtig beek- en esdorpenlandschap, Nationaal Park, het Zuidlaarder- en het Paterswoldsemeer en
internationaal bekende evenementen. Een gemeente volop in ontwikkeling. Samen zetten we er de
schouders onder voor onze 32.000 inwoners. Wij vinden het als gemeente erg belangrijk om klanten resultaatgericht, bedrijfsmatig en mensgericht te werken. Voor meer informatie over de
gemeente Tynaarlo: www.tynaarlo.nl
BESTUURLIJKE KENMERKEN TYNAARLO
De gemeenteraad bestaat uit 23 raadsleden en is samengesteld uit 8 politieke partijen, waarvan 6
landelijke en 2 lokale partijen. De politieke verhoudingen zijn bij de verkiezingen van 2014 gewijzigd.
De coalitie steunt op een meerderheid van 13 zetels en bestaat uit de partijen VVD (4 zetels), D66 (4
zetels), PvdA (3 zetels) en CDA (2 zetels). Leefbaar Tynaarlo (3 zetels), GroenLinks (3 zetels),
Gemeentebelangen (2 zetels) en de ChristenUnie (2 zetels) vormen de oppositie. De burgemeester
vormt samen met de 4 full time wethouders het college van burgemeester en wethouders. Naast de
wettelijke taken heeft de burgemeester een inhoudelijke portefeuille. De verkiezingen in 2014
hebben voor nieuw elan gezorgd bij de (op)nieuw gekozen raadsleden. U werkt met een
gemeenteraad en een college die bereid zijn om samen te werken. Het collegemanifest gemeente
Tynaarlo 2014-2018 heet dan ook niet voor niets “samenwerken in vertrouwen”.
BESTUURLIJKE ORGANISATIE
Tweewekelijks vindt op dinsdag de raadsvergadering plaats voorafgegaan door de vergadering van
het presidium bestaande uit vertegenwoordigers van de acht fracties, de burgemeester en de
griffier. Het college van burgemeester en wethouders telt, naast de burgemeester, vier wethouders
die de volgende partijen vertegenwoordigen: VVD, D66, PvdA en CDA. Bij de gemeente werken circa
270 ambtenaren. De totale begroting bedraagt circa 85 miljoen euro.
De uitdagingen waar de gemeente de komende jaren het hoofd aan moet bieden zijn naast
bezuinigingen van circa 3 procent van de begroting de doorvoering van de transities en de
herbezinning op de gemeentelijke grondposities en gemeentelijk vastgoed (MFA’s). Naar
verwachting is per 1 juli een nieuwe directeur/gemeentesecretaris benoemd.
WAT VOOR BURGEMEESTER ZOEKT DE GEMEENTE TYNAARLO
In deze profielschets worden de belangrijkste eigenschappen en kwaliteiten weergegeven waaraan
onze nieuwe burgemeester moet voldoen. Uiteraard zijn wij op zoek naar de spreekwoordelijke speld
in de hooiberg. De gemeente Tynaarlo biedt de juiste kandidaat een uiterst interessante functie in
een dynamische gemeente en een uiterst prettig woonklimaat. De profielschets bestaat uit twee
onderdelen. Het eerste deel geeft een schets van de taken waar de gemeente Tynaarlo de komende
jaren mee te maken krijgt en de context van de rol van de burgemeester. Het tweede gedeelte gaat
in op het profiel van de burgemeester die wij zoeken: gewenste kwaliteiten, competenties en
bestuursstijl.
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BEELD VAN ONZE NIEUWE BURGEMEESTER
De burgemeester moet voldoen aan de basiscondities nl. identificatie, bindend vermogen, integriteit,
onafhankelijkheid, stressbestendigheid, signaalgevoeligheid en moet beschikken over ruime
bestuurlijke ervaring. Kwaliteit van de bestuurservaring vinden wij belangrijker dan de duur daarvan.
Wij zoeken een ambitieuze burgemeester die Tynaarlo niet als eindstation ziet.
Deze ervaring hoeft niet per se opgedaan te zijn als burgemeester, of binnen het openbaar bestuur,
maar de kandidaat dient wel affiniteit met lokale politiek te hebben. De burgemeester is
daadkrachtig, betrokken en benaderbaar. De burgemeester moet goed kunnen relativeren en over
een gezonde dosis humor bezitten. De burgemeester moet beschikken over een relevant netwerk en
dit verder kunnen uitbouwen. De burgemeester dient een natuurlijke communicator te zijn voor alle
lagen van de bevolking. In het college is de burgemeester een teamspeler die als voorzitter de
leiding en verantwoordelijkheid neemt met voldoende ruimte voor de wethouders. Gevraagd en
ongevraagd adviseert en coacht de burgemeester de wethouders. De burgemeester draagt vanuit
overzicht en ervaring mede zorg voor breed gedragen standpuntbepaling en besluitvorming met
respect voor ieders opvattingen zonder politieke stellingname. De burgemeester draagt eveneens
zorg voor de verbinding tussen college en raad. De burgemeester onderhoudt goede contacten met
de bevolking, bedrijven, instellingen en organisaties. De burgemeester is zichtbaar, toegankelijk,
geeft vertrouwen en is het boegbeeld van de gemeente Tynaarlo. Nevenfuncties van de
burgemeester vinden wij positief, mits deze niet strijdig zijn met het belang van de gemeente en
nadat daarover overleg met de gemeenteraad heeft plaatsgevonden.
De bestuurscompetenties voor de functie van burgemeester van de gemeente Tynaarlo bestaan uit
de drie delen: basiscondities, bestuursstijl en bestuursvaardigheden.
BASISCONDITIES
De burgemeester van de gemeente Tynaarlo beschikt over de volgende basiscondities:
Identificatie
Neemt in elk onderdeel van de functie van burgemeester een passende positie in en verplaatst
zich in personen of groepen van personen waarmee de burgemeester van doen heeft.
Bindend vermogen
Geeft richting en binding in een groep of een gemeenschap. De burgemeester brengt doeltreffende
samenwerkingsverbanden tot stand en handhaaft deze, fungeert als (ver)bindende schakel en
bruggenbouwer, legt gemakkelijk contacten o.a. met de pers en geeft ook anderen, met name de
wethouders daarin de nodige ruimte. Belangrijk daarbij is openheid bieden zowel naar binnen als
naar buiten.
Integriteit
Handelt eenduidig en transparant volgens algemeen geaccepteerde normen en waarden, de
burgemeester draagt deze uit en spreekt anderen hierop aan.
Onafhankelijkheid
Staat op basis van gezag en positie boven de partijen en wordt als zodanig gerespecteerd.
Stressbestendigheid
Onderneemt acties en treedt op in situaties die hierom vragen. De burgemeester moet in staat zijn
om als crisismanager met gezag , rust en vertrouwen te kunnen optreden.
Signaalgevoeligheid
De burgemeester is omgevingssensitief en handelt daarnaar.
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BESTUURSSTIJL
De gemeente Tynaarlo geeft de voorkeur aan een burgemeester die de stijl van verbinder hanteert
met daarnaast die van communicator, netwerker en facilitator. De burgemeester stuurt door het
stimuleren van samenwerking en het bereiken van consensus. De burgemeester verliest daarbij niet
de effectiviteit, het doel en het resultaat uit het oog. De burgemeester is een bruggenbouwer pur
sang en creëert ruimte voor andersdenkenden en minderheden. Ambitieus en op zoek naar het
hoogst haalbare. Persoonlijke kwaliteiten zijn dan ook: toegankelijk, benaderbaar, betrokken,
creatief, ambitieus en vernieuwend.
BESTUURSVAARDIGHEDEN
Hier gaat het om een combinatie van vaardigheden, competenties en (natuurlijk) gedrag. De vijf
volgende kwaliteiten en vaardigheden vinden wij uitermate belangrijk:
1. Verbinder/oplossingsgericht
Goed luisteren. Onderkennen van gevoelens en behoeften van anderen. Zich bewust zijn van
de invloed van eigen handelen.
2. Daadkracht. Kansen signaleren en er naar handelen
3. Sensitief, signaalgevoelig, communicatief. Goed op de hoogte zijn van maatschappelijke en
politieke ontwikkelingen en deze kennis effectief benutten. Bewust zijn van het handelen van
anderen zowel binnen het politieke werkveld als de Tynaarlose samenleving. Hanteert
begrijpelijke taal en maakt procedures, processen en besluitvorming duidelijk. Draagt zorg
voor transparantie binnen en buiten de organisatie.
4. Gezag en boegbeeld. Natuurlijk gezag, zichtbaar naar buiten en coachend naar anderen.
5. Bestuurlijke empathie en ervaring. Vanuit aantoonbare ervaring kunnen anticiperen en
inspelen op het handelen van collegeleden en de raad.
ROLLEN
Gemeenteraad
De burgemeester is een ervaren en kundig voorzitter. Onafhankelijk zowel naar de politiek als het
college zonder het belang van verbinding tussen raad en college, bestuurlijke daadkracht en
effectiviteit uit het oog te verliezen. De burgemeester bewaakt de positie van de verschillende
raadsfracties en zorgt voor heldere besluitvorming met draagvlak. Daarnaast is de burgemeester
klankbord voor raadsleden en wethouders.
College van burgemeester en wethouders.
Zowel voorzitter als teamspeler met voldoende leiderschap. Laat ruimte voor de wethouders.
Zorgt voor verbinding. Geeft sturing aan de discussie. Coacht en adviseert. Bewaakt kwaliteit en
integriteit. Treedt op als procesregisseur en is oplossingsgericht.
Portefeuille
Primair heeft een burgemeester een eigen portefeuille met de wettelijke taken op het gebied van
openbare orde en veiligheid. Daarnaast is de burgemeester op dit moment verantwoordelijk voor
publiekszaken, integrale vergunningverlening en handhaving, marktwezen en evenementen en de
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interne organisatie. De burgemeester heeft regelmatig afstemmingsoverleg met de
gemeentesecretaris/directeur en de griffier.
OVERIGE AANDACHTSPUNTEN
Wij verwachten dat de nieuwe burgemeester tenminste één ambtsperiode blijft en zich inspant om
binnen één jaar in de gemeente te gaan wonen. Een assessment maakt deel uit van de
selectieprocedure.
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