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PROFIELSCHETS VOOR DE NIEUWE BURGEMEESTER VAN BUNNIK

Inleiding
De gemeente Bunnik zoekt een nieuwe burgemeester.
Iemand met bijzondere kwaliteiten die passen bij een
bijzondere gemeente zoals Bunnik dat is. Een gemeente
die op een belangrijk punt in haar geschiedenis is
beland. Bunnik wil de komende jaren investeren in vijf
hoofdopgaven: versterken van de recreatieve kracht,
knooppuntontwikkeling, bouwen in de dorpen, kwaliteit
dorpscentra en voorzieningen en focus op sociale kracht.
Naast deze investering in de leefbaarheid en kwaliteit van
onze dorpen wil onze gemeente ook een bijdrage leveren
aan de uitdagingen van de snelgroeiende regio Utrecht. Dat
betekent ook bouwen buiten de dorpen. Bunnik staat voor
een groeiopgave.

Bunnik wil ook op tal van andere wijzen bouwen aan zijn
samenleving, de regio, zijn bestuur, de gemeentelijke
organisatie en de lokale democratie. Daarom zoeken
we niet zomaar een nieuwe burgemeester, we zoeken
een “bouwer”. Deze profielschets beschrijft hoe wij zo’n
“bouwer” voor ons zien.
Veel belanghebbenden, waaronder inwoners,
ondernemers, verenigingen, de ambtelijke organisatie en
buurgemeenten hebben meegedacht over deze schets. De
respons en de betrokkenheid waren groot, zoals zo vaak in
Bunnik. De verwachtingen zijn hoog gespannen.
Durft u deze uitdaging aan?
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Over Bunnik
Bunnik is een gemeente met een dorps en groen karakter in
de snelgroeiende regio Utrecht. De gemeente ligt op de grens
van de stad en het platteland. De stad Utrecht met al zijn
voorzieningen is met de fiets snel en gemakkelijk te bereiken.
Wonen in een kleine kern met ruimte, rust en bovendien
dynamiek op een steenworp afstand, dat maakt Bunnik uniek.
Onze gemeente telt drie kernen: Bunnik, Odijk en Werkhoven.
De Kromme Rijn verbindt deze dorpen. Het landschap is
divers en omvat oude landgoederen, agrarisch gebied en
twee toekomstige werelderfgoederen. Tegelijkertijd ligt de
gemeente direct tegen het Utrecht Science Park aan, de
belangrijke economische motor voor onze regio met de
grootste onderwijslocatie in Nederland, en een vooraanstaand
Europees onderzoekscentrum .

Bunnik zelf is een van de economisch best presterende
gemeenten van Nederland. Het herbergt multinationals, startups en een bloeiend Midden- en Klein Bedrijf.
Onze bevolking is mondig, zelfbewust, stads, dorps en bereid
om voor haar (deel)belangen op te komen. De inwoners
houden van een benaderbaar lokaal bestuur en van korte
lijnen. Een procedure bij de Raad van State wordt niet
geschuwd. Maar Bunnikers zien óók naar elkaar om, zijn
betrokken bij hun gemeente én de wereld en volop actief in
verenigingen en organisaties. Zo wordt carnaval uitbundig
gevierd, is een kunstgrasveld van de hockeyvereniging door
een burgerinitiatief gefinancierd en worden jaarmarkten
georganiseerd door de ondernemersvereniging.
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Bunnik in het kort
Ruim 15.000
inwoners

Groot landelijk
gebied

Relatief veel
koopwoningen

WOZ-waarde
bovengemiddeld

Bevolking vergrijst
en ontgroent (licht)

Een gemeentelijke
organisatie met
honderdtwintig
medewerkers

Drie dorpen

Drie carnavalsverenigingen

Twee fanfares

Twee landelijke
musea

Eén station

Geen eigen
middelbare school

Grote inkomende en
uitgaande pendel

Sterk in dienstensector, bouw en MKB

Ondernemersklimaat wordt
gewaardeerd

Veel Bunnikers
geven aan gelukkig
te zijn

Rijk verenigingsleven

Sportminded

Kunst en cultuur
liefhebbers

9.000
arbeidsplaatsen
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Wat vinden
Bunnikers
belangrijk?
Vertaling van een enquête onder inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties van Bunnik.
De resultaten van deze enquête vindt u op www.bunnik.nl/nieuweburgemeester

Vaste hoekstenen
Iedere burgemeester moet sowieso de volgende vijf
kwaliteiten laten zien:

1.
2.
3.
4.
5.

INTEGER
ONAFHANKELIJK
HERKENBAAR
VERBINDEND
STRESSBESTENDIG

GEMEENTE BUNNIK | SINGELPARK 1 | 3984 NC ODIJK | (030) 659 48 48 POSTBUS 5 | 3980 CA BUNNIK | INFO@BUNNIK.NL

6

PROFIELSCHETS VOOR DE NIEUWE BURGEMEESTER VAN BUNNIK

Een bouwer in de
gemeenteraad
Wij zoeken een burgemeester die als voorzitter van de
gemeenteraad stuurt op het bestuurlijke proces, niet op
de inhoud en zorgt voor een goede besluitvorming. Met
humor en losjes wanneer dat gepast is. Als voorzitter van
de raad stelt de burgemeester zich ten dienste van alle
raadsleden en communiceert direct en open. Hij haalt het
beste uit de raad en spant zich actief in om elk raadslid tot
zijn recht te laten komen. De burgemeester werkt nauw

samen met de griffier. Hij scheidt zijn rol als voorzitter van
de raad van zijn rol als voorzitter van het college.
De politiek zoekt elkaar op, wat zich uit in slechts
drie partijen. P21 is een samenvoeging van PvdA en
GroenLinks. De Liberalen zijn een samenvoeging van
de VVD en D66. Samen met het CDA vormen zij de
gemeenteraad.

ZETELVERDELING GEMEENTERAAD BUNNIK
DE LIBERALEN

CDA

4

5

Zetels

Zetels

8

Zetels

PERSPECTIEF 21
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Een bouwer aan het
Huis van de Gemeente
De gemeentelijke organisatie is bescheiden van omvang
en daardoor overzichtelijk, daadkrachtig maar ook
kwetsbaar. We hebben elkaar en ieders inbreng hard nodig.
Samenwerken is het antwoord; zowel intern met raad,
college en elkaar, als extern met collega’s in de regio en
met inwoners en ondernemers. De medewerkers nodigen
uit tot burgerparticipatie, zodat ons gemeentehuis open
staat naar onze samenleving en steeds meer Huis van de
Gemeente wordt.

Wat verwachten de medewerkers van de
nieuwe burgemeester?
De deur van de burgemeester staat altijd open. Hij laat
graag anderen excelleren en waardeert medewerkers
in hun professionaliteit. De burgemeester heeft oog
voor de individuele medewerker, maar bewaart in zijn
betrokkenheid ook distantie. Hij is een vernieuwer en
inspireert en stimuleert medewerkers in het contact met
inwoners en ondernemers. Hij bouwt aan een teamgevoel :
we doen het samen! Hij helpt zo Bunnik te positioneren als
aantrekkelijke werkgever in een soms krappe arbeidsmarkt.
Een zekere luchtigheid en relativeringsvermogen is hem
niet vreemd.
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Een bouwer midden
in de samenleving
Bunnikers kunnen hun wensen prima onder woorden brengen. Ze weten wat er in de wereld te koop is. Ze stellen eisen aan de dienstverlening van de gemeente. Ze willen met
bestuurders gewoon direct van gedachten kunnen wisselen
en om de tafel zitten.

en groepen om ideeën voor een beter, mooier en socialer
Bunnik uit te werken. Hij moedigt aan dat de gemeentelijke
organisatie ruimte laat voor maatschappelijke initiatieven.
Ook onderhoudt de burgemeester een goede, open relatie
met de pers.

De nieuwe burgemeester bouwt mee aan de sociale cohesie in onze drie dorpen. Hij staat midden in de samenleving. Hij stapt actief op mensen en organisaties af en is
persoonlijk betrokken bij mensen, zonder zijn positie uit het
oog te verliezen. De burgemeester stimuleert individuen

Op het gebied van openbare orde en veiligheid voelt de
burgemeester goed aan wanneer een harde of zachte
aanpak nodig is. Hij treedt hard op tegen criminaliteit en
onveiligheid maar zal eerst waarschuwen of het gesprek
aangaan als dat passender is.
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Een bouwer Een bouwer
voor de
met én in
regio
het college
Voor de gemeente Bunnik is regionale samenwerking
van cruciaal belang. De gehele raad heeft eind 2017 een
ambitieuze groeiagenda goedgekeurd waarin gekoerst wordt
op substantiële woningbouw. Of de gemeente straks echt
kan bouwen, en zo ja hoeveel, waar en wanneer valt nu nog
niet te zeggen. Dat is mede afhankelijk van gesprekken met
onze regiopartners. Bunnik reikt de regio de hand. Het wil
een actieve bijdrage leveren aan het oplossen van regionale
knelpunten op het gebied van wonen, mobiliteit en recreatie.
De nieuwe burgemeester is in de regio een echte
ambassadeur voor Bunnik. Hij beschikt over diplomatieke
gaven. Hij bouwt goede relaties op, onder andere door oog
te hebben voor de belangen en gevoeligheden van partners.
De burgemeester opent deuren voor onze gemeente, bouwt
de positieve houding ten aanzien van Bunnik verder uit en
weet die waar mogelijk te verzilveren. Hij profileert zich in de
samenwerkingsverbanden waar hij in participeert.

De nieuwe burgemeester wil investeren in het
voorzitterschap van het college en ziet de vergaderingen
niet als een routinematige activiteit. Het voorzitterschap
van het dagelijkse bestuur van de gemeente is een
intensieve en essentiële taak. Hij is een constructief
voorzitter van een collegiaal bestuur en bouwt samen
met de collegeleden aan de stabiliteit, continuïteit en
effectiviteit van het team. Hij zorgt er voor dat binnen het
college ruimte is voor het uitwisselen van argumenten en
het voeren van het goede en juiste gesprek. Hij brengt de
(inhoudelijke) discussie verder en steekt zijn energie in een
kwalitatief goed en gedragen besluit. De burgemeester
heeft oprechte belangstelling voor de andere collegeleden
en werkt intensief, constructief en rolvast samen met
de gemeentesecretaris. Hij krijgt naast de wettelijke
portefeuilles ook een beperkt aantal eigen portefeuilles.
Welke dat zijn, wordt later in het college afgestemd.

“Luchtfoto Utrecht Science Park, gezien vanuit Bunnik.”
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Eigen
bouwstijl
Past uw bouwstijl bij Bunnik? Past Bunnik bij uw bouwstijl?
Overweegt u te solliciteren? Voor uw gemak vatten we
nog even kernachtig samen welke bouwstijl wij belangrijk
vinden.
	Betrokken met distantie
	Persoonlijk stimulerend
	Motiverende teamplayer
	Energiek verbindend
	Sensitief daadkrachtig

Overige
informatie
	De gemeente Bunnik heeft voor de burgemeester een
ambtswoning beschikbaar.
	Een assessment maakt deel uit van de sollicitatieprocedure.
	Nevenfuncties niet uit hoofde van het burgemeesterschap
zijn bespreekbaar, voor zover die nevenfuncties zich
verdragen met de belangen van de gemeente Bunnik.
	Bestuurlijke ervaring is gewenst.
	Vanwege de leesbaarheid spreekt deze profielschets
consequent over ‘hij’ en ‘hem’, verwijzend naar de
burgemeester. Uiteraard kunt u daar ook ‘zij’ of ‘haar’ lezen.
	Informatie over de vacature in Bunnik is te vinden op
www.bunnik.nl/nieuweburgemeester
	Via een speciale video stellen we onze gemeente graag
nader voor aan sollicitanten. Deze video is te bekijken via
www.bunnik.nl/nieuweburgemeester
	Deze profielschets is mede tot stand gekomen op basis
van de resultaten van enquêtes onder de inwoners,
medewerkers en buurgemeenten.
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