
 
 
De raad van de gemeente Bergen; 
 
gelezen het voorstel voor de profielschets van de werkgroep profielschets van de raad; 
 
gelezen het voorstel van het Presidium van 20 augustus 2007; 
 
gelet op de circulaire Procedureregels benoeming burgemeesters van de minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 4 november 2005, hierna te noemen “de 
procedureregels”; 
 
gelet op het bepaalde in de Gemeentewet, artikelen 61, 82 en 86; 
 
b e s l u i t: 
 
1. de navolgende profielschets vast te stellen; 

2.  de commissaris van de Koningin van Noord-Holland van het door de raad genomen besluit 
in kennis te tellen door toezending van dit besluit en de commissaris uit te nodigen om in de 
raadsvergadering van 26 september 2007 de profielschets in ontvangst te nemen en 
hierover met de rad van gedachten te wisselen. 

 
 
PROFIELSCHETS BURGEMEESTER 2007 

 

Onze nieuwe burgemeester 
 

is lokaal betrokken 
Bergen, gelegen aan de Noord-Hollandse kust is een gemeente met drie contrastrijke kernen, waar 
cultuur, landbouw en natuur samenkomen. De burgemeester van Bergen staat midden in de lokale 
samenleving. Met grote betrokkenheid voor wat er leeft in de gemeente is hij/zij makkelijk aanspreekbaar 
voor onze inwoners. Inzet voor hun belangen is voor hem/haar een vanzelfsprekende zaak. 

bouwt bruggen 
In een regio waarin op grote schaal zowel bestuurlijk als ambtelijk moet worden samengewerkt is de 
Bergense burgemeester een bruggenbouw(st)er, van academisch werk- en denkniveau, die mensen tot 
samenwerking brengt. Met de ruime bestuurlijke ervaring, opgedaan in bijvoorbeeld het openbaar (lokaal) 
bestuur of het bedrijfsleven, beschikt hij/zij over de kwaliteiten en de contacten die nodig zijn om de 
belangen van Bergen op uiteenlopende niveaus op goede wijze te behartigen.  

bewaakt de koers 
Bij grote projecten die om coördinatie vragen houdt hij/zij steeds de achterliggende doelen en 
geformuleerde eindresultaten in het oog, toetst de koers en bewaakt de prioriteiten. Met goed ontwikkeld 
inzicht in "gevoeligheden" weet hij/zij te anticiperen op bedreigingen en kansen voor gemeentelijke 
activiteiten en bewaakt de kwaliteit van de dienstverlening. Waar nodig bevordert hij/zij dat keuzes 
worden gemaakt dan wel knopen worden doorgehakt. Als voorzitter van vergaderingen combineert onze 
burgemeester – boven de partijen staand – het dualisme met een zakelijke stijl en gevoel voor humor. 

draagt met gevoel visie uit 
Om onze invloed te optimaliseren hebben wij een burgemeester nodig die niet alleen in staat is samen 
met anderen een visie te ontwikkelen en de koers daarbij te bewaken, maar die ook die visie kan 
uitdragen, in concrete acties kan vertalen en daarvoor draagvlak weet te creëren. De burgemeester is 
een strategisch en integraal denker en een energieke en besluitvaardige doener. Hij/zij verstaat de kunst 
om anderen, tot ver buiten de gemeentegrenzen, te overtuigen van een bepaald standpunt en weet – 
zich verplaatsend in de gevoelens en belangen van anderen - instemming te krijgen voor bepaalde 
plannen of ideeën.  
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met volledige inzet 
Hij/zij is bereid om naast zijn/haar wettelijke taken als handhaver van openbare orde en veiligheid, ook 
andere collegetaken op zich te nemen en terughoudendheid te betrachten met het aanvaarden van niet 
aan het burgemeestersambt verbonden nevenfuncties. Zijn/haar integriteit is dan ook boven alle twijfel 
verheven. Onze nieuwe burgemeester blijft ten minste één ambtstermijn en beschouwt het 
burgemeesterschap van Bergen als een groeifunctie. 

  
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de 
raad van de gemeente Bergen op 28 augustus 2007 
de griffier, de voorzitter, 


