
1 

 

 

 

 

Profielschets van de burgemeester voor de gemeente Albrandswaard 2013 – 2019 
“Albrandswaard: dorpen tussen groen en stad” (verseonnr. 120997) 

 

Inleiding 
De vorige burgemeester van Albrandswaard is in augustus 2012 burgemeester van Middelburg 

geworden. De waarnemend burgemeester neemt vanaf 1 november 2012 het ambt waar. De 

gemeente Albrandswaard is op zoek naar een nieuwe burgemeester vanaf de zomer van 2013.  

Deze profielschets is op 5 november 2012 vastgesteld. Opmerkingen van inwoners via een 

burgerraadpleging in oktober zijn meegenomen.  

Waar in deze profielschets gesproken wordt over ‘hij’ kan vanzelfsprekend ook ‘zij’ worden gelezen.  

 

Omgevingsprofiel 
Albrandswaard bestaat als gemeente sinds 1985 door de samenvoeging van Rhoon en Poortugaal. 

De nieuwe gemeente is genoemd naar het gebied tussen Rhoon en Poortugaal: de Hoge Heerlijkheid 

Albrandswaard. De gemeente ligt op het eiland IJsselmonde en maakt deel uit van het zuidelijk deel 

van de regio Rijnmond tussen de A15 en de Oude Maas, grenzend aan de gemeenten Rotterdam en 

Barendrecht. De wijk Portland vormt samen met Carnisselande, gemeente Barendrecht, een VINEX-

locatie. Van de oppervlakte van 2400 hectare is 600 hectare in het kader van natuurbehoud in de 

regio bestemd als landschapspark. Een metrolijn verbindt Albrandswaard met Rotterdam.  

 

De dorpen Rhoon en Poortugaal zijn ontstaan rond het jaar 1200. Er zijn sporen gevonden van 

bewoning uit de prehistorie en Romeinse tijd. De oorspronkelijke bewoners van de dorpen waren 

hoofdzakelijk werkzaam in de agrarische sector. Dit bepaalde in belangrijke mate karakter en cultuur 

van de dorpen. In de 20ste eeuw werkten de bewoners in toenemende mate ook in de havens, bouw 

en industrie in Rotterdam en Rijnmond. Rhoon en Poortugaal zijn in toenemende mate 

forensendorpen geworden. In de afgelopen 15 jaar is het aantal inwoners snel gestegen, van 14.000 

naar 20.000 en groeide door toedoen van de VINEX-locaties tot ruim 25.000 in 2012.  

 

Albrandswaard wil haar dorpse karakter en identiteit in de stedelijke omgeving van de Rijnmond 

behouden. Er is een bloeiend verenigingsleven, zoals muziek- sportverenigingen en sociaal-culturele 

manifestaties, onder andere in het kasteel van Rhoon. Het voorzieningenniveau wordt zoveel mogelijk 

op peil gehouden. Het landschap met polders en dijkenstructuur, zo kenmerkend voor IJsselmonde, 

moet in stand worden gehouden.  

 

De inrichting van het Landschapspark Albrandswaard zal in de komende jaren veel aandacht vragen 

van bestuur en bewoners. De natuur- en recreatiegebieden komen in belangrijke mate tegemoet aan 

de regionale behoefte aan groene omgeving. Onderdeel hiervan zijn ook de Oude Maas en de 

Rhoonse grienden, een uniek zoetwater getijdengebied. Er is een recreatiehaven.  

 

De gemeente heeft een meer dan gemiddeld welvaartsniveau. Er wonen veel tweeverdieners en 

gezinnen met jonge kinderen. Maar ook de voorzieningen voor het oudere bevolkingsdeel krijgen 

aandacht. In de gemeente treft men overwegend laagbouw aan. De werkloosheid is relatief laag. Het 

midden- en kleinbedrijf kent actieve ondernemers. Belangrijke werkgevers binnen de gemeenten zijn 

het Delta psychiatrisch ziekenhuis, Distripark en andere bedrijven met haven gerelateerde activiteiten.  

In Albrandswaard is een grote diversiteit aan maatschappelijke instellingen die hun bijdrage leveren 

en verweven zijn met de plaatselijke samenleving.  
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Met betrekking tot openbare orde en veiligheid vragen twee terreinen in het bijzonder aandacht. In de 

eerste plaats worden de problemen van de grote stad voelbaar, onder andere in de vorm van overlast, 

inbraak en vernieling. Er is sprake van spanning tussen het dorpse karakter en de stedelijke 

omgeving. Sociale veiligheid moet serieus ter hand genomen blijven worden en verdient alle 

aandacht.  

In de tweede plaats grenst Albrandswaard aan een wereldhaven en industriegebied, waarin productie 

en vervoer van gevaarlijke stoffen over de wegen, het spoor en het water extra risico’s met zich mee 

brengen. Complexe risicobeheersing en afstemming tussen de vele betrokken partijen vraagt actieve 

aandacht om calamiteiten te voorkomen of de gevolgen daarvan voor de regio en gemeente te 

beperken en te beheersen. Dit is een direct aandachtsgebied van de burgemeester.  

 

Albrandswaard: “dorpen tussen groen en stad”, vormt door haar ligging in het economische hart van 

Nederland een enorm verrassende dynamiek en veelzijdigheid. De nieuwe burgemeester zal een 

belangrijk rol spelen in het vinden van balans tussen groen en groei: wonen, ontspannen en werken in 

een moderne omgeving met een landelijk karakter voor zowel de burger als het bedrijfsleven.  

 

Gemeentebestuur en politiek 

De samenstelling van en zetelverdeling in de gemeenteraad zijn als volgt:  

Echt voor Albrandswaard (EVA): 7 zetels 

VVD:     5 zetels 

PvdA:     3 zetels 

CDA:     2 zetels 

Nieuwe Albrandswaardse Partij (NAP): 1 zetel 

CU/SGP:    1 zetel 

De coalitie wordt gevormd door EVA, PvdA en CDA, waarbij EVA twee wethouders levert en PvdA en 

CDA elk één.  

In de kleinschalige samenleving van Albrandswaard staat de gemeentepolitiek dichtbij de burger en 

spelen individuele politici vaak nog een persoonlijke rol.  

 

Het bestuur probeert op verschillende manieren inhoud te geven aan het dualisme. Albrandswaard 

combineert in de politiek een kleinschalige, dorpse aanpak met een vooruitstrevende methode van 

beleidsvorming en besluitvorming. De raad bereidt de besluitvorming voor op een interactieve manier 

met de fracties, college en burgers in carrouselvergaderingen en raad en college zijn beide actief 

bezig met het betrekken van burgers bij de besluitvorming en uitvoering ervan.  

 

Albrandswaard wil als moderne zelfstandige gemeente in de verstedelijkte regio Rijnmond haar 

dorpse en groene identiteit versterken. De gemeente neemt actief deel in regionale gemeentelijke 

samenwerking op vele terreinen om optimaal gebruik te maken van middelen, mensen en 

mogelijkheden. De gemeente zoekt en staat daarbij open voor nieuwe mogelijkheden en kansen.  

De afgelopen jaren is veel tijd geïnvesteerd in het ontwikkelen van een samenwerkingsvorm met 

Barendrecht en Ridderkerk (BAR-samenwerking). Eind 2012 wordt er een keuze gemaakt door de 

raden over de vorm waarin de ambtelijke organisaties van die drie gemeentes worden samengevoegd.  

Albrandswaard kiest bewust voor de ontwikkeling naar een regiegemeente. Een regieteam zal dicht op 

het college opereren en de verbindende link zijn met de uitvoerende teams en de integrale benadering 

van beleidsthema’s. De keuze voor regiegemeente is niet alleen een keuze die past in de landelijke 

tendensen en de hoeveelheid taken die in toenemende mate op gemeente afkomen, maar ook een 

manier om tegemoet te komen aan de bezuinigingstaakstellingen die nodig zijn.  

 

Albrandswaard stelt zich ook actief op in de discussie rond de vorming van een Metropoolregio 

Rotterdam – Den Haag. De Stadsregio Rotterdam en Stadsgewest Haaglanden worden, als WGR+-
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instellingen, wellicht afgeschaft. Albrandswaard pleit ervoor het beste uit deze samenwerkingsvorm te 

handhaven en kritisch te kijken naar de concrete doelen die worden nagestreefd met samenwerking.  

 

In Albrandswaard staan de komende jaren belangrijke thema’s op de bestuurlijke agenda, zoals 

veiligheid en leefbaarheid, revitalisering van de dorpskernen, een ondernemende aanpak in regionale 

samenwerking en ontwikkeling, ontwikkeling van natuur en recreatie (onder meer Landschapspark) en 

samenwerking op het gebied van voorzieningen in tijden van financiële krapte. Deze ontwikkelingen 

bieden forse uitdagingen aan haar bestuurders en politici om de grote uiteenlopende belangen die 

hierbij spelen te coördineren, af te wegen en erover te beslissen.  

 

Taken en rollen van de burgemeester 

De bestuurskwaliteiten van de burgemeester staan voorop: hij stuurt vooral op de bestuurlijke 

processen. Hij probeert nadrukkelijk de processen van raad en college op elkaar af te stemmen en 

stuurt mee door samen te vatten en kritische vragen te stellen.  

 

In Albrandswaard is de burgemeester iemand die vele verschillende, vaak tegenstrijdige, belangen en 

standpunten in beleidsvorming en besluitvorming bij elkaar moet brengen. Hij is iemand die een 

heldere visie op de toekomst heeft en overzicht van wat nodig is en afgesproken is om daar te komen. 

Hij is een actieve regisseur die ruimte geeft aan raad en wethouders, maar ook aan andere inbreng uit 

de samenleving. Hij stimuleert en volgt het bestuurlijke proces op actieve wijze en geeft dit mede 

vorm. Als onafhankelijke partij geeft hij in het proces van beleids- en besluitvorming de consequenties 

aan van standpunten en voorgenomen beslissingen. Hij coördineert en volgt de voortgang en 

uitvoering.  

 

Als voorzitter van de gemeenteraad stimuleert en coördineert hij op actieve wijze het debat en de 

besluitvorming. Met respect voor uitgangspunten en standpunten streeft hij in de besluitvorming naar 

slagvaardigheid en duidelijkheid. Hij heeft actieve aandacht voor het democratisch proces en de 

verdere ontwikkeling van het dualisme.  

 

Als voorzitter van het college coördineert hij de besluitvorming, afstemming en uitvoering tussen de 

verschillende beleidsterreinen. Hij geeft ruimte voor de politieke opdracht van de portefeuillehouders. 

Vanuit overzicht en een brede lange termijn visie stimuleert en ondersteunt hij de collegeleden. Vanuit 

natuurlijk gezag wekt hij vertrouwen bij de collegeleden, waardoor collegiaal bestuur mogelijk is. Hij 

spreekt de collegeleden aan op hun verantwoordelijkheden en bewaakt als voorzitter nadrukkelijk het 

algemeen belang. Hij neemt initiatief om het college op transparante manier naar buiten toe te laten 

communiceren.  

 

Vanuit de regionale samenwerking in BAR-verband is de burgemeester de aanjager en stimulator. Hij 

bevordert de samenwerking tussen de colleges en bewaakt de betrokkenheid van de raad. Hij 

realiseert zich dat hij een sleutelfiguur is in het slagen van de samenwerking en gaat bewust om met 

die rol.  

 

Mede in het licht van het dorpse karakter van de gemeente is de burgemeester gemakkelijk 

toegankelijk en aanspreekbaar voor de bevolking. Hij toont binnen zijn tijd en mogelijkheden een 

actieve belangstelling en medeleven voor wat er in de gemeenschap speelt. Hij treedt representatief 

en met gezag op.  

 

Vanuit de verantwoordelijkheid voor openbare orde en veiligheid, zowel ten aanzien van lokale sociale 

veiligheid als regionale calamiteitenrisico’s, heeft de burgemeester actieve aandacht voor afstemming 

en overleg met politie, brandweer, OM, hulpverleningsinstanties en andere bestuurders in de regio. De 
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burgemeester is verantwoordelijk voor alert en effectief optreden van de gemeente op deze terreinen, 

onder andere met betrekking tot rampenoefeningen.  

 

De burgemeester heeft op dit moment geen inhoudelijke portefeuille. Dit kan op termijn veranderen. 

Wel ligt er nadruk op het sturen, regievoeren en visie geven op de verschillende uitdagingen die 

college en raad in Albrandswaard heeft.  

 

Bestuurlijke stijlen en vaardigheden 

Op basis van de kenmerken van Albrandswaard, bestuurlijke situatie, aandachtspunten in de 

komende jaren en de taken en rollen van de burgemeester daarin worden de volgende eisen gesteld 

aan de nieuwe burgemeester van Albrandswaard. 

 

Basiscondities 

Identificatie 

Neemt in iedere situatie die zich voordoet een passende positie in en identificeert zich met de mensen 

met wie hij op dat moment van doen heeft. Bij een incident dat inwoners van de gemeente aangrijpt 

legt hij medegevoel aan de dag.  

 

Bindend vermogen 
Is de verbindende schakel tussen mensen en belangen en kan als dat nodig is bijdragen aan het tot 

stand komen van een gemeenschappelijke visie. Hij is bruggenbouwer en goed in staat om 

samenwerkingsverbanden te smeden en te onderhouden.  

 

Integriteit 
Geeft het goede voorbeeld, handelt transparant, eenduidig volgens algemeen geaccepteerde normen 

en waarden, draagt deze uit en spreekt anderen erop aan.  

 

Onafhankelijkheid 
Staat boven de partijen en heeft zoveel gezag dat anderen hem deze positie ook toekennen.  

 

Stressbestendigheid  
Onderneemt acties en treedt op in situaties die daarom vragen. In crisissituaties straalt de 

burgemeester rust en vertrouwen uit.  

 

Signaalgevoeligheid 

Zoekt actief informatie uit de bestuurlijke en organisatorische omgeving en uit de samenleving die voor 

het eigen handelen van belang zijn. Gebruikt deze signalen voor reflectie op het eigen handelen.  

 

Bestuursstijlen 
De burgemeester laat zich vooral zien als: 

 

Verbinder 
Brengt mensen en meningen bij elkaar en laat samenwerken. Hij biedt ruimte voor individuele inbreng. 

Hij zoekt naar gemeenschappelijke doelstellingen en aanpak. Hij stimuleert en ondersteunt het 

gemeenschappelijk proces van besluitvorming door mensen te betrekken en te respecteren. Hij komt 

tot consensus en brengt conflicten tot een goed einde met acceptabele oplossingen.  
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Aanjager 
De aanjager hecht belang aan en stuurt door het organiseren van visie en richting, het aangeven van 

duidelijke kaders en het aanspreken van mensen op realisatie van afspraken. Hij stelt doelen en zorgt 

voor de realisatie ervan.  

 

Bestuursvaardigheden 
In aanvulling op de gewenste basiscondities en bestuursstijlen beschikt de burgemeester over de 

volgende bestuursvaardigheden.  

 

Sociabiliteit (netwerkvaardigheid) 
Legt en onderhoudt op vlotte, actieve en persoonlijke wijze contacten in allerlei situaties en 

gezelschappen. Staat open voor het contact met anderen, is toegankelijk en makkelijk benaderbaar. 

Kan zich makkelijk aanpassen aan mensen met verschillende achtergronden. Onderhoudt relevante 

contacten en maakt daar op het juiste moment gebruik van om doelen te bereiken.  

 

Omgevingsbewustzijn 
Laat blijken goed te zijn geïnformeerd over maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere 

omgevingsfactoren. Benut deze kennis effectief voor de eigen functie of samenwerkingsverbanden. Hij 

kent trends en ontwikkelingen in buurgemeenten, regio of breder verband en de consequenties 

daarvan voor de eigen gemeente. Vormt zich op basis van deze kennis en inzicht een duidelijk 

oordeel. 

 

Signaal en bestuurlijke gevoeligheid 

Pikt signalen op, herkent belangrijke informatie en legt verbanden tussen gegevens. Anticipeert op en 

onderkent het belang van gebeurtenissen van invloed op beleid en politiek. Spoort mogelijke oorzaken 

van problemen op, zoekt ter zake doende informatie in de breedte en de diepte; maakt onderscheid 

tussen feiten en veronderstellingen. Voorziet risico’s en kansen. Schat haalbaarheid van acties en 

beslissingen in.  

 

Transparant communiceren 
Weet in complexe situaties een duidelijke lijn aan te geven, de kern te benoemen of zaken te 

verbreden; kan verschillen en overeenkomsten van partijen duidelijk aangeven; creëert duidelijkheid in 

discussies. Maakt ideeën en feiten in begrijpelijke taal voor anderen duidelijk; verplaatst zich daarbij in 

en houdt rekening met anderen.  

 

Visie uitdragen 
Brengt op aansprekende wijze de richting over waarin de gemeente zal gaan en de doelen die moeten 

worden nagestreefd en creëert daar draagvlak voor. Beziet acties op korte en lange termijn. Denkt 

stappen vooruit. Ziet huidige en toekomstige ontwikkelingen en bekijkt deze op langere termijn. Geeft 

de betekenis daarvan aan voor het te voeren beleid. Kan in hoofdlijnen denken. Weet mensen 

hiermee te mobiliseren en te inspireren.  

 

Luisteren en inlevingsvermogen 
Pikt belangrijke informatie op uit mondelinge mededelingen; gaat in op reacties en vraagt door; vat 

samen, haakt in en komt terug op wat iemand eerder heeft gezegd; laat iemand uitspreken. Onderkent 

gevoelens en behoeften van anderen; verplaatst zich in en houdt rekening met de ander; toont begrip 

en belangstelling voor de ander.  
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Besluitvaardigheid (daadkracht en doorzettingsvermogen) 
Neemt beslissingen door zich duidelijk uit te spreken of door actie te nemen, onderbouwt met 

duidelijke argumenten; stelt beslissingen niet onnodig uit en geeft aan of iets wel of niet haalbaar is.  

Signaleert kansen en handelt ernaar. Neemt initiatief, wacht niet af en neemt actie om doelen te 

bereiken. Zet zich gedurende langere periode actief in, zet zelf door en weet anderen te stimuleren om 

vol te houden om het doel te bereiken.  

 

Flexibiliteit (veerkracht en wendbaarheid) 

Past zijn aanpak aan om zijn doel te bereiken, schakelt makkelijk tussen verschillende onderwerpen, 

stijl en aanpak en stelt zijn aanpak tijdig bij om effectief te kunnen blijven functioneren. Kan afhankelijk 

van situaties en taken makkelijk schakelen in rol en gedrag. Speelt makkelijk in op onverwachte 

situaties en zaken. Blijft ook bij tegenslag en tegenspel effectief functioneren. Bewaart rust bij 

oplopende emoties en tegengestelde belangen.  

 

Aanvullende aspecten 
De burgemeester heeft relevante ervaring, feeling en inzicht met betrekking tot het lokaal openbaar 

bestuur. Tevens heeft de burgemeester nadrukkelijk affiniteit met (de ontwikkeling van) regionale 

samenwerkingstrajecten en stedelijke regio’s. Hij heeft respect voor verschillende 

levensovertuigingen.  

 

De burgemeester komt zo snel mogelijk, in elk geval binnen een jaar, wonen in Albrandswaard en 

wordt daarin door de gemeente ondersteund en gefaciliteerd.  

 

Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.  


