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Eigenzinnig Meppel zoekt
energieke burgemeester

Profiel van de gemeente
De stad Meppel, het dorp Nijeveen en de
diverse buurtschappen vormen de gemeente
Meppel. Haar 33.000 inwoners maken de
gemeente.
Meppel beschikt over een zeer hoog
voorzieningenniveau, huisvest veel
ondernemingen en biedt een prettig
woonklimaat. Meppel is uitstekend bereikbaar
via zowel weg, spoor als water (met de meest
landinwaarts gelegen zeehaven van Nederland),
heeft een levendige binnenstad met een
historisch karakter en een mooi buitengebied
met agrarische bedrijvigheid.

Dit alles maakt de gemeente Meppel tot een
bijzondere plek voor haar inwoners en voor vele
anderen uit de regio en daarbuiten.
Vanzelfsprekend zijn deze kwaliteiten zeker
niet: er is veel werk aan de winkel om kansen
te benutten en opgaven aan te pakken.
Typisch voor de Meppelers is daarbij: we gaan
het doen en we doen het op onze eigen wijze.

Er is altijd wat te doen en voor ieder wat wils.
Voorbeelden van de vele evenementen zijn
het Grachtenfestival, Puppet International, de
Donderdag Meppeldagen en Live in Meppel.
Voor onderwijs, zorg, werkgelegenheid, cultuur
en ontspanning bedient Meppel niet alleen haar
eigen inwoners maar de gemeente heeft ook
een duidelijke centrumfunctie.
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Profiel van de burgemeester
Meppel zoekt een energieke burgemeester
met verbindende kracht, die de vaart houdt in
onze ambities. Een warme persoonlijkheid, met
gezag, die investeert in contacten en relaties.
Iemand met brede ervaring die vol in zijn
(maatschappelijke of bestuurlijke) loopbaan
staat.

Uiteraard voldoet de
burgemeester aan
de basiscondities
voor het ambt, zoals
onafhankelijkheid, integriteit
en stressbestendigheid.

Afhankelijk van de situatie voelt de
burgemeester goed aan wat gepast optreden
is. Hij of zij legt steeds bepaalde accenten in
zijn of haar stijl van handelen. Gevraagd is een
uitnodigende opstelling, maar ook het bewaren
van overzicht en het doorhakken van knopen.

In drie rollen verwachten wij
nadrukkelijke meerwaarde:
in de gemeenschap, als
voorzitter van gemeenteraad
en college, en in de regio.

De burgemeester van Meppel heeft oog voor
mensen, kiest voor samenwerking, durft te
doen, pakt signalen op en weet die signalen
verder te brengen. Onze burgemeester
vervult zijn ambt met enige ontspannenheid
en beschikt over relativeringsvermogen en
zelfkennis.

Rol burgemeester in de
gemeenschap

Rol burgemeester als voorzitter
van gemeenteraad en college

De burgemeester van Meppel is toegankelijk,
gemakkelijk aanspreekbaar, betrokken bij
de kernen, wijken en buurten en daar ook
regelmatig zichtbaar aanwezig.

In de gemeenteraad is de burgemeester een
kundig technisch voorzitter die boven de
partijen staat.

De burgemeester is oprecht geïnteresseerd in
de inwoners. In alle lagen van de bevolking
vindt hij of zij aansluiting. Daarin is de
burgemeester zich wel altijd bewust van zijn
positie.
De burgemeester communiceert makkelijk
en hanteert daarbij verschillende
communicatiemiddelen. De burgemeester staat
open voor initiatief vanuit de samenleving.
Op momenten dat het spannend is, luistert
de burgemeester goed, laat zich adviseren
door professionals, maar kiest zijn eigen lijn
in optreden bij en duiden van ingrijpende
gebeurtenissen.
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Drie rollen burgemeester

Ook voelt de raadsvoorzitter feilloos aan
wanneer het debat om extra ruimte vraagt
en net zo goed wanneer een agendapunt
besluitrijp is. Buiten de vergadering toont
hij belangstelling voor de fracties en de
raadsleden.
De raad wil in de toekomst zijn positie krachtig
blijven invullen. Daarvoor is het nodig goed
aan te sluiten op ontwikkelingen zoals het
veranderende samenspel tussen overheid en
samenleving. Van de burgemeester wordt
verwacht de raad hierin te ondersteunen.

Rol burgemeester in de regio
De gemeente Meppel wil de komende jaren
haar sterke positie in de regio continueren
en uitbouwen. Daarbij kiest Meppel allianties
die passen bij de inhoudelijke uitdagingen die
er liggen. De burgemeester heeft hierin een
beeldbepalende rol.
Buiten de gemeente is hij of zij een
ambassadeur van Meppel en een netwerker die
is gericht op wat het beste is voor de gemeente
en voor haar omgeving. De burgemeester
legt een stevigheid aan de dag in het openen
van deuren met als doel de economische
versterking van Meppel.

Als voorzitter van het college is de
burgemeester betrokken. Iemand die scherp
observeert en daadkracht toont als de situatie
daarom vraagt, maar altijd vanuit een
verbindende stijl en met oog voor een goede
werksfeer.
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Klik met inwoners
Naast de eisen die we stellen in deze
profielschets, is het belangrijk dat de
burgemeester enthousiasme en energie
uitstraalt om in Meppel aan de slag te gaan.
Een klik tussen de gemeente Meppel en de
burgemeester moet duidelijk aanwezig zijn.

Onze inwoners zijn gevraagd mee te
denken over de nieuwe burgemeester.
Hun input is verwerkt in deze profielschets
en de uitkomsten zijn raadpleegbaar via
www.meppel.nl/raadprofielschets.

Aanvullende informatie staat bij de vergaderstukken van de raadsvergadering van 17 maart 2016,
te vinden via www.meppel.nl/raadprofielschets

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.
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