PROFIELSCHETS WETHOUDER
Tijdelijke aanstelling
1. Inleiding
Basis
De Bijbel, het Woord van God, is de basis van waaruit politieke standpunten worden
bepaald en discussies gevoerd. De doelstelling van de SGP is Gods Woord tot
meerdere erkenning te brengen in den lande: Vreest God en houdt Zijn geboden, want
dat betaamt alle mensen.
Vanuit deze basis zal de SGP-wethouder invulling geven aan zijn functie als
wethouder.
Doel van wethouderschap
De wethouder vormt samen met de burgemeester en de andere wethouders het
college van B&W. Zij zijn verantwoordelijk voor het besturen van de gemeente. Ze
bereiden beleid voor. Leggen verantwoording af in de gemeenteraad over (bestaand)
beleid en voeren ook het beleid wat door de raad is vastgesteld, uit.
Zittingstermijn wethouder
De SGP op Urk zoekt met nadruk een wethouder voor de resterende collegeperiode
tot medio maart 2022. De taken van de tijdelijke wethouder (hierna: wethouder) zullen
samen met de burgemeester en de wethouders in het college worden bepaald. Staand
beleid en projecten zullen door de wethouder met volledige inzet en betrokkenheid
verder worden uitgerold en voortgezet. Eventuele kandidatuur voor een volgende
raads- en coalitieperiode (2022-2026) staat volledig los van deze aanstelling en het
spreekt voor zich dat aanstelling in de huidige vacature geen (automatische) rechten
of verplichtingen geeft voor kandidatuur voor genoemde volgende periode.
Kwetsbaarheid van wethouderschap
In het duale systeem is de wethouder zelfstandig en opereert autonoom van de
volksvertegenwoordigers en politieke fractie in de gemeenteraad, immers de
wethouder is onderdeel van het dagelijks bestuur van de gemeente en dient door de
raad en “eigen” raadsfractie getoetst te worden. De wethouder kan uit de eigen
politieke partij en gemeente voorgedragen zijn, maar ook extern zijn aangetrokken.
Het gedrag, de keuzes en met name de activiteiten van de wethouder in de privésfeer
worden door de burger zeer kritisch beoordeeld, en terecht. Als wethouder heb je een
zeer bepalende voorbeeldfunctie. De ontwikkelingen in de media spelen hierbij een
versterkende rol. Gedrag wordt uitvergroot en publieke personen worden steeds
zichtbaarder. De pers zit er boven op. Persoonlijke zaken gaan meer en meer een rol
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spelen. De invloed van sociale media als Twitter, Facebook en Youtube wordt ook op
lokaal niveau groter.
Kortom, de wethouder-kandidaat dient zeer goed te beseffen dat de uitoefening van
de functie een proactieve houding en verantwoording vereist op het terrein van integer
handelen en nevenactiviteiten. Hier stelt de SGP op Urk dus hoge eisen.
Portefeuille en beleidsterreinen
Voor een Urker SGP-wethouder is belangrijk om goed na te gaan welke portefeuille
geambieerd worden. Zijn keuze zal mede worden ingegeven door zijn persoonlijke
eigenschappen en kennis. Daarnaast is niet elke portefeuille geschikt voor een SGPwethouder. Ruimtelijke ordening en woningbouw liggen een SGP-er beter dan cultuur
en sport. Steeds zal een afweging moeten worden gemaakt welke portefeuille de SGPwethouder wil beheren en besturen. Dit heeft ook gevolgen voor de beeldvorming en
het draagvlak van de wethouder specifiek en de partij in het algemeen. De portefeuille
visserij berust al vele jaren bij de SGP en heeft ook nu de voorkeur.

2. Toelichting profiel wethouder
1) Partijvisie vertolken/vertalen
• De beoogd wethouder weet de algemene uitgangspunten van de SGP op goede
wijze te vertolken naar concreet beleid rekening houdend met de specifieke
identiteit en cultuur van Urk en haar bevolking.
• De wethouder houdt bij het vertolken naar concreet beleid rekening met de
Urker politieke en maatschappelijke omgeving waarin wordt gefunctioneerd.
Afstemming van beleid met coalitie en college van B&W, inclusief het toetsten
van gevoeligheden vooraf, is vanzelfsprekend.
• In gevoelige of precaire onderwerpen dient de wethouder terughoudend te
handelen en af te stemmen met de fractie en het bestuur.
• Enthousiasmeert de achterban maar ook andere doelgroepen voor de SGPvisie.
2) Bestuurlijke en politieke sensitiviteit
• Is in staat een politiek oordeel te vormen.
• Is bestuurlijk en politiek analytisch sterk.
• Heeft sterke affiniteit met Urk en haar bevolking en dient zich met de Urkers te
kunnen identificeren.
• Heeft aantoonbare bestuurlijke ervaring.
• Kan de bestuurlijke processen goed inschatten en handelt strategisch en kan te
allen tijde transparant zijn over beleidskeuzes, staand beleid of
voorstellen/plannen.
• Kan mogelijk draagvlak bij andere partijen voor voorstellen inschatten.
• Kent de politieke gevoeligheden bij fracties en burgers.
• Signaleert tijdig integriteitsdilemma’s en voelt deze ook aan. Denk aan
integriteitsdilemma’s in persoonlijke sfeer i.r.t. publieke en bestuurlijke taken ten
aanzien van (potentiële) integriteitskwesties en belangensituaties. De
wethouder maakt deze dilemma’s per ommegaande bespreekbaar bij de SGP
fractie, het SGP-bestuur en college van B&W en handelt in belang van de partij
en de integriteitscode.
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3) Samenwerken
• Moet samen kunnen werken met andere leden van het college.
• Wil constructief samenwerken met andere politieke partijen.
• Is herkenbaar en breed gedragen binnen en buiten de politieke achterban.
• Levert een stimulerende bijdrage om de samenwerking met ambtelijke
organisatie, maatschappelijke organisaties en andere verbanden te vergroten.
• Heeft sterke affiniteit met de visserijsector en is zeer gemotiveerd om zich in te
zetten voor deze voor Urk belangrijkste economische sector.
• Heeft een brede interesse in mensen, organisaties en bedrijven lokaal,
regionaal en (inter)nationaal. Ziet kansen en bedreigingen en kan de
standpunten van fractie, coalitie en andere betrokkenen op hun waarde
schatten en beoordelen.
• De wethouder moet kunnen enthousiasmeren en onderhandelen. Hij dient
warmte, kracht en vertrouwen uit te stralen.
• Kan omgaan met grote sociale en politieke druk van buiten en van binnen. De
wethouder heeft een rustige en pragmatische houding in spannende momenten
of perioden.
4) Resultaatgerichtheid
• Eigen speerpunten worden in beleid omgezet.
• Richt zich tijdens de collegeperiode op speerpunten uit het coalitieakkoord, die
bij zijn eigen portefeuille horen.
• Is tijdens de hele raadsperiode gefocust op het daadwerkelijk bereiken van
resultaten.
5) Mondelinge/schriftelijke communicatie
• Kan goed omgaan met de media en deze ook op een goede wijze inzetten.
• Is sensitief in het overdragen van een boodschap (lichaamstaal en sociale
codes) en voelt aan wanneer en hoe er gecommuniceerd wordt.
• Kan zowel schriftelijk als mondeling op alle niveaus goed met verschillende
mensen/doelgroepen communiceren, zowel binnen de ambtelijke organisatie,
de gemeenteraad, externe (belangen)organisaties, (buurt)verenigingen,
kerkelijke gemeenten, bedrijven, (zorg)instellingen, etc..
• Is in staat zijn boodschap duidelijk over te brengen.
6) Onderhandelen
• Creëert draagvlak/meerderheden voor voorstellen in college en
gemeenteraad en bij burgers.
• Geeft prioriteit aan gemeentelijke belangen in onderhandelingen binnen o.a.
regionale samenwerkingsverbanden.
7) Reflectie
• De wethouder is bereid tot zelfreflectie en staat open voor opbouwende
kritiek.
• Staat open voor verbetering en middelen die die verbetering dienen te
bevorderen (feedback fractie, voortgangsgesprekken bestuur, etc.).
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•

Herkent vroegtijdig situaties of omstandigheden die aanleiding (kunnen)
geven tot disfunctioneren, ongewenst beleid, onjuiste beeldvorming
(inclusief alle afbreukrisico’s van dien).

3. Samenvatting profielschets
Voor de aankomende wethouder van de SGP gelden samengevat de volgende
competentie-eisen (lijst is niet bedoeld om volledig te zijn).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Onderschrijft de Bijbelse grondslag en beginselen van de SGP en laat dit in
verantwoording en leefstijl zien
HBO of academisch werk- en denkniveau
Ruime bestuurlijke en politieke ervaring
Analytisch vermogen en beschikt over juiste oordeelsvorming
Sturende-, richtinggevende en leidinggevende capaciteiten
Affiniteit met Urk en haar identiteit
Beschikt over een positieve dosis overtuigingskracht, is resultaatgericht en
in staat te onderhandelen
Communicatie zeer vaardig in woord en geschrift, met name in het Urkers,
Nederlandse en Engelse taal
Kennis van bestuursrecht, lokale politiek, gemeentebestuur en dualisme
Deskundigheid op de specifieke kennisvelden van de bestuurlijke
portefeuille binnen het college. Denk aan economie, visserij, sociaal domein,
zorg, onderwijs, etc. (deze kennis-component zal tijdens de
sollicitatieprocedure verder worden gespecificeerd)
Motiverende en verbindende bestuurder die naast de burger staat
Kan goed luisteren
Beschikt over inlevingsvermogen, onderkent complexe gevoeligheden en is
politiek sensitief
Representatief naar diverse interne en externe groepen en personen en in
staat als ambassadeur op te treden voor de gemeente Urk en de SGP
Integriteit is een tweede natuur, de kandidaat is zich bewust van de
voorbeeldfunctie en het integer handelen, voelt dit scherp aan en handelt
hiernaar
Is bereid tot reflecteren op eigen functioneren en werkt goed samen
Heeft draagvlak binnen en buiten de SGP en is een herkenbare
identificatiefiguur voor Urk.
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