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De mooiste gemeente in Nederland
zoekt een burgemeester

9 februari 2021

De gemeente Bergen zoekt een nieuwe burgemeester. Het ambt wordt
sinds maart 2020 waargenomen door burgemeester dr. J.P. (Peter)
Rehwinkel. Inwoners en raad hebben nagedacht over zijn opvolging en op
basis daarvan is deze profielschets vastgesteld.
Omdat burgemeester in de Nederlandse taal een mannelijk begrip is, spreken we in deze profielschets over hij en zijn en niet
over zij en haar. Daarmee wordt geen voorkeur uitgesproken.

Dit profiel bestaat enerzijds uit de wensen die er in de gemeente Bergen leven over de nieuwe burgemeester.
Anderzijds is deze schets een typering om mogelijk geïnteresseerden die de gemeente Bergen oppervlakkig
kennen meer te vertellen over de cultuur, natuur, geschiedenis en vooral de inwoners.

De burgemeester die de gemeente Bergen zoekt:
Wat betreft stijl
Stuurt op samenhang en bestuurlijke stabiliteit, bevordert vertrouwen en rust
en straalt dit uit.
Investeert in mensen. Luistert en spreekt aan. Is zakelijk en nuchter en vanuit
emotionele intelligentie betrokken.
Overstijgt verschillen door heldere communicatie, een open houding en
transparant gedrag.
Wat betreft competenties en vaardigheden
Is energiek, gezaghebbend, pakt positie, is dienstbaar aan de gemeenschap
en leidend in de bestuurlijke processen.
Kan inspelen op verandering, ziet kansen, weet koers te houden en
complexe situaties te behoeden voor escalatie.
Heeft politieke sensitiviteit, kan processen en politieke verhoudingen
doorzien. Houdt afstand, weet zelf buiten de politiek te blijven.
Kan belangen en standpunten verbinden. Verbindt raad, college en
samenleving met realisme en vanuit visie en draagt zo bij aan wederzijds
respect en aan het verbeteren van het vertrouwen in de gemeente.
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De situatie
De gemeente Bergen is na een bestuurlijk ongemakkelijke periode aan het terugkomen naar genormaliseerde
bestuurlijke verhoudingen. Daarin passen rolvastheid van alle betrokkenen en een daarbij horende open houding
naar inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. In het verder bouwen aan vertrouwen over en weer,
verwachten we van de burgemeester een grote inzet en een belangrijke bijdrage.
Sinds de laatste gemeenteraadsverkiezingen is er sprake van
collegewisselingen en is er een waarnemend burgemeester en een interim
griffier. De discussie over het functioneren van de complexe[1] ambtelijk
werkorganisatie van de samenwerkende gemeenten BUCH (Bergen,
Uitgeest, Castricum en Heiloo) wordt indringend gevoerd. Er is daardoor
zowel noodzaak als ruimte voor de nieuwe burgemeester om nog voor de
volgende gemeenteraadsverkiezingen stevig in te zetten op het goed
functioneren van de gemeente in al haar onderdelen, waarbij het leveren
vanuit de BUCH een belangrijk aandachtspunt zal blijken.
De burgemeester hoeft het niet alleen te doen. Alle betrokkenen zijn
doordrongen van het belang van stabiliteit, prettige omgangsvormen en
toekomstgericht handelen in het belang van de gemeenschap als geheel.

Kitesurfer in de Noordzee

Strandopgang Egmond aan Zee
[1] Omdat hier veel via de burgemeester loopt, even iets over die complexiteit. Deze zit in een aantal aspecten: (i) de
ongelijksoortige inzet vanuit de vier deelnemende gemeenten. (ii) aansturing is vanuit de gemeenten gezien tamelijk indirect. Er
is een algemeen directeur en een Raad van Secretarissen, waarvan ook de gemeentesecretaris van Bergen deel uitmaakt. Tussen
deze raad en de algemeen directeur vindt afstemmingsoverleg plaats. Elke gemeente levert de burgemeester en één wethouder,
die samen het bestuur van de BUCH vormen. (iii) schaarstesturing. Bij toenemende behoeften vanuit gemeenten staat zonder
duidelijke keuzen de kwaliteit van wat wél wordt geleverd, gemakkelijk onder druk, wat draagvlak in de gemeente en de positie
op de arbeidsmarkt beïnvloedt. De BUCH zou zich in de ogen van de raad van Bergen zeker kunnen versterken op het punt van
inspirerend leiderschap, klantgerichtheid en positionering.
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Inwoners
De gemeente Bergen omvat kernen met een eigen identiteit en vitaliteit. Van de burgemeester verwachten we dat
hij kan schakelen tussen kernen en bevolkingsgroepen.
De burgemeester is de burgemeester van en voor alle inwoners. Hij is een heldere communicator die mensen kan
meenemen. Inwoners verwachten duidelijkheid, rust en consistentie. De burgemeester is aanspreekbaar,
betrokken en belangstellend. Open en eerlijk, bij voorkeur zelfs warm en mediageniek, overstijgt hij verschillen en
draagt hij bij aan het verbeteren van het beeld van en het vertrouwen in de gemeente.
Participatie is niet een af te dwingen recht en ook niet een reactie op maatschappelijk ongenoegen. De
burgemeester ziet erop toe dat binnen het openbaar bestuur altijd en tijdig de afweging wordt gemaakt of het
belang van inwoners om informatie en participatie vraagt en hoe dat in de processen wordt geborgd.

De raad
De raad is betrokken en gepassioneerd. De rol van volksvertegenwoordiger is sterker belegd dan kaderstelling en
controle. Er is enige neiging om van alles politiek te maken, wat discussies en opstellingen kan beïnvloeden. De
raad verwacht van de burgemeester dat hij boven de partijen staat, stevig leiding geeft, processen bewaakt en op
subtiele wijze een bijdrage levert aan het in zijn kracht zetten van de raad.
Wanneer nodig spreekt hij raadsleden aan op hun rol en verantwoordelijkheid. Maar bovenal creëert hij als
voorzitter ruimte voor het voeren van discussie en bevordert hij gezamenlijkheid. Die discussies gaan niet alleen
over oplossingen, maar ook over onderliggende problemen. Beeldvorming verdient in de raad zeker een impuls.
Een goed proces van beeldvorming overstijgt ook de discussie over al dan niet duaal opereren. Daardoor ontstaat
in de raad meer helderheid over wat voor raad de gemeenteraad van Bergen wil zijn.

Het Huis met de Pilaren in Bergen
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Het college
De leidende rol van de burgemeester in het college is signalerend, agenderend, richtinggevend en inspirerend
vanuit zijn visie op het openbaar bestuur en het gemeenschappelijk belang van de gemeente. Hij coördineert,
bewaakt wetgeving, het beleid en de processen, ziet toe op aansluiting bij de inwoners en behartigt binnen het
college het belang van de raad. Zo voorkomt hij fragmentarisch handelen en bevordert hij samenhang en
algemeen belang. Helicopterview is een belangrijke competentie.
Hij investeert in het functioneren als team, samen met de wethouders. Hij bewaakt urgentie, volgorde en het
bereiken van resultaten. Ogenschijnlijk stevig en spiegelend toont hij ook zijn voor het functioneren
noodzakelijke zachte kant in de vorm van belangstelling, begrip, betrokkenheid en behulpzaamheid. Naar
behoefte vervult hij net als in de raad een coachende rol, organiseert feedback en staat daar ook zelf voor open.

De bestuurlijke driehoek
Het periodiek overleg tussen burgemeester, gemeentesecretaris en raadsgriffier functioneert goed. Toch merken
we op dat van de nieuwe burgemeester wordt verwacht dat hij investeert in het goed blijven functioneren van
deze als nuttig ervaren overlegvorm.

Veiligheid
Van de wettelijke verantwoordelijkheid van de burgemeester voor openbare orde en veiligheid is in
de gemeente Bergen de handhaving ontkoppeld. De veiligheidsproblematiek is vergelijkbaar met andere
gemeenten, zij het dat de gemeente niet alleen een woongemeente is, maar ook een toeristische trekpleister. Alert
blijven op ondermijning is van belang. Standvastigheid evenzo. Het burgemeesterschap is een complex ambt als
we ons realiseren dat juist de portefeuille veiligheid van de burgemeester terughoudendheid vraagt waar het
communicatie betreft. Toch spreekt de raad de wens uit met de burgemeester in gesprek te komen en te blijven
over dilemma’s die aan de orde kunnen zijn en over raakvlakken met portefeuilles die de veiligheid kunnen raken,
zoals zorg.

Integriteit
Uiteraard is de burgemeester zelf integer. Hij ziet erop toe dat integriteit binnen alle onderdelen van de gemeente
bespreekbaar is c.q. wordt gemaakt en zijn voorbeeldfunctie fungeert in voorkomende gevallen als moreel
kompas.

Tenslotte
De soepel sturende burgemeester die de gemeente Bergen nodig heeft weet te nuanceren, te relativeren, te
reflecteren en daarbij bij voorkeur humor als instrument in te zetten.
Hij behartigt de belangen van de gemeente Bergen ook op provinciaal en landelijk niveau.
Politiek-bestuurlijke ervaring opgedaan binnen het openbaar bestuur maakt het de nieuwe burgemeester
gemakkelijker om er vanaf dag één te staan. Ervaring elders opgedaan kan een voordeel zijn in het
positioneren en slagvaardiger maken van de bestuurlijke organisatie.
Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
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Typering gemeente

Het Klimduin in Schoorl

1.

De Vuurtoren in Egmond aan Zee

De Ruïnekerk in Bergen

Gemeente Bergen, een portret

Een mondige, van oudsher wat eigengereide bevolking op de noordelijke punt van Kennemerland op ruime
afstand van de Randstad; tegelijk heel dichtbij, open en bereikbaar voor de rest van Nederland.

Dat alles met een uitgebreide culturele traditie en een voor Nederlandse begrippen soms oneindige natuur langs
een 24 kilometer lange kust.

6

Hier liggen mijn jeugd, mijn herinneringen, mijn vriendschappen
Alles wat een sterke basis is voor hetgeen ik nu doe
Als ik aankom, ruik ik weer de zee, mijn grote vriend
Ik voel me een gezegend meisje dat ik hier ben opgegroeid
En ben trots als ik tegen mensen kan vertellen dat ik uit Bergen kom!
Maan de Steenwinkel, 2020

1.1

Natuur, cultuur en geschiedenis

De gemeente als bestuurlijke eenheid is twintig jaar geleden ontstaan na het samengaan van Bergen, Egmond en
Schoorl. Deze drie voormalige gemeenten hebben ieder een eigen identiteit die nog volop aanwezig is, en er ook
mag zijn.

Surfers in de Noordzee

Speelschip bij de lagune in Camperduin

Mountainbikers langs de kust

Beginnend in het noorden liggen Camperduin, Groet en Schoorl. De Hollandse kust op zijn mooist. Met een
kilometers brede duinstrook, met ruige, hoge duinen, waaronder de hoogste in Nederland, en met veel, heel veel
strand zonder een spoor van bewoning. Een deel van de Schoorlnaren bestaat uit families die hier al generaties
wonen met een typische, Noord-Hollandse nuchtere mentaliteit. Verder zijn er veel mensen die vanuit andere
delen van het land, veelal Amsterdam, hier zijn komen wonen voor de rust en de natuur. Tegelijkertijd komen er
duizenden actieve en passieve recreanten vanuit heel Nederland, hetgeen de nodige dynamiek teweegbrengt.

Museum Kranenburgh in Bergen
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Kernwoord in het zuidelijker gelegen dorp Bergen is cultuur. Sommigen die de sfeer in Bergen beschrijven
gebruiken de term ‘mondain’. Maar nog geen 150 jaar geleden was Bergen een boerendorpje zoals er honderden
andere waren. De vestiging van vele gelijkgestemde kunstenaars en de stichting van de badplaats Bergen aan
Zee door het ondernemende burgemeestersechtpaar Jacob en Marie van Reenen-Völter in het begin van de
twintigste eeuw maakte dat het dorp een gedaantewisseling onderging. Bergen werd het dorp van Charley
Toorop, Leo Gestel en dichter Adriaan Roland Holst. Nog steeds is deze focus op cultuur te zien in onder andere
de grote kunstverzameling in Museum Kranenburgh, het groot aantal Amsterdamse School-villa’s in Park Meerwijk
en de Kunst10Daagse die elk jaar duizenden kunstminnaars naar Bergen trekt.

Terras Bergen

Terras Egmond aan Zee

Terras Bergen

In Egmond is veel meer de historie en de verbondenheid met de zee voelbaar. Egmond aan Zee is van oorsprong
een vissersdorp én badplaats, waar de inwoners - net als in Egmond aan den Hoef en Egmond-Binnen - het vooral
rooien met elkaar. De geschiedenis hier gaat voor West-Nederlandse begrippen ver terug. De abdij in EgmondBinnen was ruim duizend jaar geleden de eerste in het Hollands laagland. Vanuit dit klooster legden monniken
dijken aan waarmee de Nederlandse traditie werd gezet kwelders te veranderen in bewoonbaar land. De
graven van Egmond maakten eeuwenlang vanuit hun kasteel in Egmond aan den Hoef deel uit van adellijke
toplaag in de Lage Landen. De onthoofding van Lamoraal, graaf van Egmont in 1568 wordt door historici gezien
als het startschot van de Tachtigjarige Oorlog en daarmee ook het begin van de Nederlandse identiteit.

Abdij St. Adelbert in Egmond-Binnen
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1.2

Toerisme en economie

Bindende elementen van de kernen zijn de beleving van de geschiedenis en vooral ook een wandeling of
fietstoer in de natuur. Die combinatie van cultuur en natuur maakt dat veel mensen er graag zijn. De gemeente
heeft bijna 30.000 inwoners, maar door het toerisme zijn er veel meer mensen binnen de gemeentegrenzen.
Honderdduizenden toeristen bezoeken jaarlijks de stranden, duingebieden en de dorpskernen. Een groot deel
overnacht in hotels, appartementen en vakantieparken. De unieke combinatie van natuur en cultuur geeft onze
gemeente ook een eigenheid, die de Engelse krant The Guardian een paar jaar geleden ertoe bracht de gemeente
Bergen te typeren als ‘de Hollandse Hamptons’. Engelse toeristen zien we heel soms; veruit het grootste deel van
de gasten komt uit Duitsland van wie velen al generaties lang de Noord-Hollandse kust kiezen voor een korte of
langere vakantie.
Die toeristen geven met graagte hun geld uit, wat leidt tot een hoog niveau van voorzieningen, zoals restaurants,
cafés en winkels binnen onze gemeente. Dat komt ten goede aan de bevolking. Tegelijk is het zo dat de
hoeveelheid bezoekers vooral op drukke zomerdagen kan leiden tot een drukte die niet door iedereen wordt
gewaardeerd.

1.3

Bevolkingsopbouw

De bevolkingsopbouw is relatief ‘oud’. Bijna tweederde van de bevolking is ouder dan 45 jaar en de vergrijzing
neemt toe. Nergens in Nederland is het aandeel van 25- tot 45-jarigen zo laag als in onze gemeente. Nergens in
Nederland worden per duizend inwoners zo weinig kinderen geboren. De huizenprijzen zijn hoog en het is voor
jongeren moeilijk een huis te kopen en een gezin te stichten. Veel jonge starters wijken daarom uit naar
omliggende dorpen en gemeenten. Er blijft permanente verbondenheid met de gemeente Bergen vanwege de
opa’s en oma’s en de vier middelbare scholen.
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1.4

Gemeenteraad Bergen

Helaas staat de gemeente Bergen de laatste jaren ook bekend vanwege politiek gerommel en actiegroepen. In
2019 hield onderzoeksbureau I&O een burgerpeiling, waaruit een historisch laag vertrouwen in het bestuur van de
gemeente naar voren kwam. Er wordt hard gewerkt om het vertrouwen te herstellen. Deze profielschets past
daarin. De gemeenteraad, gekozen in 2018 heeft 21 zetels, verdeeld over acht partijen.

De coalitie wordt gevormd door de fracties KIES Lokaal, VVD, CDA, D66 en PvdA.

Tot slot
Kortom, Bergen is een veelzijdige gemeente met karakteristieke kernen en een dynamisch politiek speelveld.
In onze bescheidenheid zeggen wij: Bergen is de mooiste gemeente van Nederland!
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