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WETHOUDERS GEMEENTE BERGEN (NOORD-HOLLAND) 
GEERTS & PARTNERS IS IN OPDRACHT VAN DE GEMEENTE BERGEN OP ZOEK NAAR VIER GEDREVEN 
EN VERBINDENDE WETHOUDERS MET DE PORTEFEUILLES: (LEEFOMGEVING, DIENSTVERLENING, 
BOUWEN & WONEN EN SOCIAAL). 

Gemeente Bergen 

Gemeente Bergen staat bekend om haar natuurschoon: de zee, de 

bossen, de duinen en het bijzondere licht, zijn nog altijd een 

bijzondere inspiratiebron voor kunstenaars. De gemeente telt 

29.741 inwoners en heeft een oppervlakte van 119,85 km2.  

De veelzijdige gemeente met de bijzondere dorpskernen Bergen, 

Egmond en Schoorl zijn één brok kunst, cultuur en natuur.  

Bergen biedt eigen inwoners én bezoekers dan ook alle ruimte 

voor dagrecreatie in de openlucht. 

 

Gemeenteraad 

De gemeenteraad telt 21 zetels, verdeeld over 7 fracties met de 

volgende verdeling: 

- ONS DORP met 5 zetels; 

- KIES Lokaal met 4 zetels; 

- CDA met 3 zetels; 

- GroenLinks met 3 zetels; 

- VVD met 3 zetels; 

- D66 met 2 zetels; 

- PvdA met 1 zetel 

 

Raadsakkoord 

Vanuit het besef dat de gemeente de komende 4 jaar een stabiel 

college nodig heeft, wordt gekozen om met een raadsakkoord te 

gaan werken. Het college van burgemeester en wethouders geeft 

uitvoering aan dit raadsakkoord. Hierbij heeft elke 

portefeuillehouder zijn of haar eigen portefeuille met de 

afgesproken beleidsgebieden en lopende dossiers.   

De gemeente Bergen heeft de wens een college te vormen 

met kandidaten die voortkomen uit de partijen gecombineerd 

met wethouders van buiten. Op basis van expertise, 

competenties en ervaring worden de wethouders voor 

benoeming voorgesteld aan de Raad. De inzet is een divers 

collegeteam waarbinnen de wethouders complementair aan 

elkaar zijn.  

 

Portefeuilleverdeling 

Gekozen wordt voor vier fulltime wethouders met de 

volgende verdeling: 

- Leefomgeving 

- Dienstverlening 

- Bouwen & wonen 

- Sociaal 

 

Profiel wethouders 

Als wethouder in Bergen weet je de verbinding te maken met de 

gemeenteraad, de ambtelijke organisatie en haar inwoners en 

ondernemers. Je werkt collegiaal samen binnen het college, je 

maakt onderdeel uit van het team. Daarnaast ben je vasthoudend 

en heb je de nodige visie en lef en werk je graag samen. 

Daarbij weet je prima je weg in een politiek- bestuurlijke omgeving 

te vinden. 

Als wethouder ben je bekend met de provincie, regio, de lokale 

issues en heb je aantoonbare affiniteit met het werkveld. Of je 

bent bereid daarin te investeren om zaken snel eigen te maken. 

 

 

4 fulltime wethouders in Bergen 

 

 

+ Leefomgeving 

+ Dienstverlening 

+ Bouwen & Wonen 

+ Sociaal  

+ Voor de komende 4 jaar 
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Als wethouder beschik je daarnaast over navolgende generieke 

competenties:  

• Verbindend vermogen – maakt op zowel de relatie als op de 

inhoud verbinding. 

• Samenwerken: handelt vanuit het gemeentebelang en wil 

met elkaar bijdragen aan het gemeenschappelijke resultaat. 

• Politieke sensitiviteit: heeft inzicht en is alert op (in)formele 

verhoudingen, posities en belangentegenstellingen binnen en 

buiten de gemeente en kan daar adequaat op inspelen. 

Bruggenbouwer. 

• Resultaat/daadkracht: is goed in staat bestuurlijke wensen 

om te zetten in daden, weet het resultaat op effectieve wijze 

te realiseren binnen de kaders die de raad heeft meegegeven. 

• Oordeelsvorming: weegt informatie vanuit verschillende 

hoeken zorgvuldig af tegen de relevante criteria met gevoel 

voor de omstandigheden en komt op basis hiervan tot een 

afgewogen oordeel. 

• Relaties opbouwen: bouwt snel netwerken op en weet 

relaties daarin goed in te zetten. Is diplomatiek en prettig in 

de omgang. 

• Communiceren: in staat om zich in verschillende situaties en 

op alle niveaus helder uit te drukken. Houdt van logisch 

nadenken en probeert andere mensen te begrijpen. 

 

 

 

 

 

 

Functie-eisen 
• Ruime bestuurlijke ervaring bij voorkeur binnen 

gemeenten 
• Affiniteit met gemeentefinanciën  
• Heeft ervaring met het BOB-model, is 

enthousiast over het werken met startnotities en 
stimuleert participatie 

• Lokale of regionale binding, kent de provincie 
• Aantoonbaar academisch werk- en denk 

denkniveau 
• Teamspeler 
• Integer en houdt zich aan de geldende 

gedragscodes 

 

Geboden wordt 
De bezoldiging bedraagt € 7006,97 (full time) bruto per maand. 
Daarnaast ontvangt u een vaste onkostenvergoeding van € 383,23. 

 

Nadere informatie 

Voor vragen en meer informatie kun je contact opnemen met 

Sander Geerts, directeur Geerts & Partners of Piet Wanrooij, 

senior adviseur, via 013-207 10 06. 

 
“De gemeente Bergen wil een diverse organisatie zijn, dus het 

maakt hen niet uit waar je geboren bent, waar je in gelooft en van 

wie je houdt. Gemeente Bergen is benieuwd naar jouw talent en 

hoe jij het verschil maakt voor de gemeente Bergen.” 

 

 

 
Gevraagd wordt: 

+ Ruime bestuurlijke ervaring 

+ Academisch werk-en 
denkniveau 

+ Ervaring met het BOB-model 
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Geïnteresseerd? 

Herken jij je in het profiel? Reageer dan vóór 31 augustus as. en 

upload jouw cv met motivatiebrief naar onze website via: 

http://www.geerts-partners.nl/vacatures.  

 

De voorselectiegesprekken met Sander Geerts en Piet Wanrooij 

vinden plaats in week 36/37. De gesprekken in de gemeente 

Bergen zijn gepland in week 38/39. 

 

Na de eerste gespreksronde wordt een ontwikkelassessment, het 

Odin Development Compass, afgenomen. Hiermee krijgen we 

inzicht in je persoonlijk profiel en je teamrol.   

http://www.geerts-partners.nl/vacatures

