WETHOUDERS GEMEENTE WAALRE
GEERTS & PARTNERS IS IN OPDRACHT VAN DE GEMEENTE WAALRE OP ZOEK NAAR 3
WETHOUDERS VOOR HET ZAKENCOLLEGE MET ALS PORTEFEUILLES : RUIMTELIJKE ONTWIKKELING ,
SOCIALE ONTWIKKELING EN DUURZAME ONTWIKKELING .

Gemeente Waalre
Waalre is een gemeente in het Zuidoosten van Noord-Brabant. De

Het college van burgemeester en wethouders zal uitvoering geven

gemeente ligt pal ten zuiden van Eindhoven. Ze telt 17.247

aan deze raadsbrede agenda. Hierbij heeft elke portefeuillehouder

inwoners en heeft een oppervlakte van 22,43 km². De gemeente

zijn of haar eigen portefeuille met eigen beleidsgebieden en

Waalre maakt ook deel uit van de Metropoolregio Eindhoven, en

lopende dossiers.

is in 1923 ontstaan uit de oude gemeenten Waalre en Aalst.
Portefeuilleverdeling
Waalre wordt ook wel de ‘Groenfontein van de Kempen’

Gekozen wordt voor 3 wethouders (32 uur) met de volgende

genoemd en dit is niet zomaar. Binnen de gemeentegrenzen zijn

verdeling:

alle kenmerken van een typisch Kempenlandschap overdadig

-

aanwezig. Waalre biedt eigen inwoners én bezoekers dan ook alle
ruimte voor dagrecreatie in de openlucht.
Gemeenteraad Waalre

Ruimtelijke Ontwikkeling, waaronder Bouwen en
Verkeer;

-

Sociale Ontwikkeling;

-

Duurzame Ontwikkeling met speciale aandacht voor
afvalinzameling.

De gemeenteraad telt 17 zetels, verdeeld over 8 fracties met de
volgende verdeling:

Profiel wethouders

-

AWB met 4 zetels;

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

-

VVD en D66 elk met 3 zetels;

gemeenteraad, de ambtelijke organisatie en haar inwoners en

-

CDA en ZW14 elk met 2 zetels;

ondernemers. Je werkt nauw en collegiaal samen binnen het

-

GL, PvdA en G&P elk met 1 zetel.

college, je maakt onderdeel uit van een team. Je bestuurt vanuit

Wethouders in Waalre

+
+
+
+
+

Ruimtelijke Ontwikkeling
Sociale Ontwikkeling
Duurzame Ontwikkeling
32 uur per week
Tot na verkiezingen 2022

de inhoud en de opgaven. Daarbij kun je goed functioneren in een
Raadsbrede agenda

politiek complexe omgeving.

Vanuit het besef dat de gemeente de komende 1,5 jaar een stabiel
college nodig heeft wordt gekozen om met een raadsbrede

Als wethouder beschik je daarnaast over navolgende generieke

agenda te gaan werken. Deze raadsbrede agenda komt in de

competenties:

plaats van het eerder afgesloten coalitieakkoord. De raadsbrede
agenda bestaat uit een lijst van onderwerpen (dossiers), die in de

Verbindend vermogen – maakt op zowel de relatie als de inhoud

komende periode door het college moet worden opgepakt.

verbinding met anderen.
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Samenwerken: handelt vanuit het gemeentebelang en levert samen
met anderen een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat.

•
•

Direct beschikbaar
Committeren aan opgaven volgend uit de raadsbrede
agenda

Politieke sensitiviteit: heeft inzicht in en is alert op (in)formele
verhoudingen, posities en belangentegenstellingen binnen en buiten de

Geboden wordt

gemeente en kan daar adequaat op inspelen.

Een aanstelling voor 32 uur per week conform de bezoldiging van
politieke ambtsdragers (klasse 3).

Resultaat/doelgericht: werkt doelgericht naar resultaten toe en weet
het resultaat op effectieve wijze te realiseren binnen de kaders die de

Nadere informatie

raad heeft mee gegeven.

Voor vragen en meer informatie kun je contact opnemen met
Carelien Liebrecht, senior-adviseur op 06 21 29 76 33.

Oordeelsvorming: weegt informatie vanuit verschillende hoeken
zorgvuldig af tegen de relevante criteria met gevoel voor de

Geïnteresseerd?

omstandigheden en komt op basis hiervan tot een afgewogen oordeel.

Herken jij je in het profiel? Reageer dan vóór 2 november 2020 en
upload jouw cv met motivatiebrief naar onze website via:

Relaties opbouwen: kunt gemakkelijk netwerken en relaties benutten.

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

Gevraagd wordt:

+
+

Ruime bestuurlijke ervaring

+

Ervaring met burgerparticipatie
en financieel onderlegd

Kennis van de inhoud van de
portefeuille

Bent diplomatiek en kunt harmonie creëren.
De voorselectiegesprekken met Carelien vinden plaats op 3, 4 en
Communiceren: met anderen praten en informatie uitwisselen gaat

5 november 2020.

+

vanzelf. Houdt van logisch nadenken en probeert andere mensen te
begrijpen.

De gesprekken in de gemeente Waalre zijn gepland op 11 en 12
november 2020 (eerste ronde) en op 19 november 2020 (tweede

Functie-eisen
• Minimaal 8 jaar ervaring in het openbaar bestuur
• Ruime bestuurlijke ervaring bij gemeenten
• Aantoonbare kennis en ervaring met
burgerparticipatie
• Goed financieel onderlegd
• Vakkennis op belangrijkste onderdelen van
portefeuille

ronde).
Tussen de eerste en tweede ronde wordt een
ontwikkelassessment, het Odin Development Compass
afgenomen. Hiermee krijgen we meer inzicht in je persoonlijk
profiel en je teamrol.
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