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Profiel burgemeester 2016 
 

 

De raad van de gemeente Haarlem, bijeen in zijn openbare vergadering van 17 februari 2016,  

 

Gezien de uitkomsten van de raadpleging van de inwoners van Haarlem over het gewenste profiel van 

de nieuw te benoemen burgemeester,  

Gezien de taken en verantwoordelijkheden in de positie van burgemeester van Haarlem anno 2016 en 

de nabije toekomst,  

 

Besluit: 

 

 

 de hieronder opgestelde profielschets voor de nieuwe burgemeester van Haarlem vast te 

stellen,  

 

1. Een beeld van Haarlem 

Haarlem is de bruisende hoofdstad van Noord-Holland met ruim 155.000 inwoners. Een rijk verleden 

heeft gezorgd voor een welvaren dat in de stad nog altijd zichtbaar is. Maar het Haarlem van nù is 

vooral ook een moderne stad, gelegen in het hart van de metropoolregio Amsterdam.  

Het is een stad waar mensen vanuit alle windstreken hun thuis hebben weten te vinden en een stad  die 

vanwege het brede culturele aanbod, de grote diversiteit aan winkels en de uitgebreide horeca, gasten 

ontvangt van over de hele wereld. De ligging van Haarlem tussen strand, duinen en Amsterdam, én 

vlakbij Schiphol, versterkt de aantrekkelijkheid van onze stad. Toch heeft Haarlem, samen met 

Spaarndam, de menselijke maat weten te behouden. 

Haarlem  staat voor grote uitdagingen die het gezicht van de stad de komende decennia zullen bepalen. 

Het gaat dan om de positie als centrumstad in de regio, de samenwerking binnen de metropoolregio en 

de bestuurlijke veranderingen die plaatsvinden. Maar het gaat ook om een goed woonklimaat, 

economische vernieuwing, sociale samenhang, infrastructuur en de zorg voor het groen dat de stad 

omringt. Haarlem beweegt mee in een wereld om ons heen die sterk in beweging is. 

 

2. De burgemeester 

Waar in de profielschets over ‘hij’ gesproken wordt, kan uiteraard ook ‘zij’ gelezen worden. 

De burgemeester heeft een stevige persoonlijkheid, stelt zich onafhankelijk op en is de meest 

herkenbare bestuurder van de stad. Hij kan zich gemakkelijk in diverse soorten gezelschappen 

bewegen, is in staat snel te schakelen en schuwt een relativerende kwinkslag niet.  

Hij weet te enthousiasmeren, durft het voortouw te nemen en door te pakken . Hij neemt te allen tijde 

zijn verantwoordelijkheid en is uitstekend in staat te communiceren, zowel naar de Haarlemmers als in 

de media. Hij is een actief en geïnspireerd ambassadeur van Haarlem.  

De burgemeester kent Haarlem goed: hij is bekend met het verleden van de stad, weet wat er in het 

heden gaande is en onderhoudt intensief contact met de Haarlemmers  en de regio. Hij staat open voor 
de dialoog en initiatieven uit de stad.  
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3. Rollen en verantwoordelijkheden van de burgemeester 

De burgemeester is naast voorzitter van de gemeenteraad ook voorzitter van het college en 

portefeuillehouder voor openbare orde en veiligheid. Haarlem vervult in de regio een centrumfunctie.  

Haarlem zoekt een burgemeester die zowel boegbeeld voor de stad als voor de regio is en een 

vanzelfsprekende autoriteit uitstraalt. De burgemeester heeft kennis van rampen-en crisisbeheersing. 

Hij is in staat gewicht in de schaal te leggen daar waar nodig,  is van onbesproken gedrag en is in staat 

de bestuurlijke integriteit binnen de gemeente goed te bewaren. 

Boegbeeld 

De burgemeester is iemand waarin Haarlemmers zich kunnen herkennen en een verbinder tussen de 

verschillende groepen in de stad.  In goede en slechte tijden is de burgemeester het boegbeeld van de 

gemeente. Hij communiceert sterk, ook in crisissituaties. Spreken in het openbaar gaat hem goed af. 

De burgemeester van Haarlem is zichtbaar, benaderbaar  en aanspreekbaar. Hij staat boven partijen en 

belangen en  is in deze positie een belangrijke schakel in onze stad. 

Netwerker en belangenbehartiger 

De burgemeester  vindt  zijn weg  in de regio Kennemerland, in de metropoolregio Amsterdam  en in 

Den Haag. Hij  is een warm pleitbezorger van  Haarlemse belangen op het gebied van economie, 

werkgelegenheid, bereikbaarheid, cultuur, sport  en leefbaarheid. De burgemeester is niet alleen een 

netwerker en onderhandelaar, maar ook een inspirator. Iemand die een beweging in gang weet te 

zetten,  kansen creëert  hiernaar handelt en in concreet resultaat weet om te zetten.  De burgemeester 

heeft een duidelijke visie over de positie van Haarlem in de regio als centrum-gemeente  en een scherp 

oog voor de bestuurlijke  dynamiek in de regio. 

Bestuurder en  voorzitter 

De burgemeester doorziet complexe vraagstukken,  weet deze in de  juiste context te plaatsen en kan 

dit met overtuiging uitdragen . Hij is een actief, kundig en slagvaardig voorzitter en vervult zijn taken 

in de gemeenteraad en in het college met duidelijke betrokkenheid,  uitstijgend boven de waan van de 

dag. Hij doet dit op basis van relevante leidinggevende en/of bestuurlijke ervaring. De burgemeester 

heeft een zorgplicht voor de kwaliteit van de besluitvorming in het college en in de raad. Van de 

burgemeester wordt verwacht dat hij er op toeziet dat informatie tijdig en inzichtelijk bij de 

gemeenteraad terechtkomt, zodat de raad in staat gesteld wordt op een effectieve manier invulling te 

geven aan haar taak.  De burgemeester is in staat om constructief kritisch naar de eigen ambtelijke 

organisatie te kijken en kan de ambtelijke werkelijkheid en de werkelijkheid buiten met elkaar 

verbinden.  

De gemeenteraad van Haarlem telt 39 zetels verdeeld over 12 fracties. Het huidige college bestaat uit 

de burgemeester en 5 wethouders . Het actuele overzicht van de samenstelling van het Haarlemse 

bestuur is te vinden via: https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Gemeentebestuur. De bestuurscultuur 

wordt gekenmerkt door open, daadkrachtige omgangsvormen en een constructief kritische 

grondhouding in een informele sfeer.  

 

 

 

 

 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Gemeentebestuur
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Portefeuillehouder 

De burgemeester is belast met de handhaving van de openbare orde en veiligheid. Hij doet dit in 

samenwerking met het Openbaar Ministerie en hulpdiensten en in overleg met bewoners en 

ondernemers.  De omgang met hulpdiensten kenmerkt zich door goede samenwerking tussen alle 

betrokkenen.  In voorkomende gevallen vervult de burgemeester een incidenteel 

portefeuillehouderschap. Door zijn inzet en het combineren van ervaring en vaardigheden  is hij in 

staat uiterst effectief te functioneren. 

De burgemeester 2.0 

Huidige kennis, kunde en vaardigheden kunnen morgen al ontoereikend zijn. De nieuwe burgemeester 

zal samen met de Haarlemmers ervaren dat de complexiteit in de wereld om ons heen verder zal 

toenemen. Om de dynamiek in de stad te kunnen behouden zullen de Haarlemmers in staat moeten 

zijn zich verder te ontwikkelen in kennis, kunde  en aanpassingsvermogen. Dat vragen wij ook van 

onze nieuwe burgemeester. 

 

Overige opmerkingen : 

 De burgemeester vindt het bespreken van nevenfuncties vanzelfsprekend. 

 Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure 

 De gemeente Haarlem beschikt niet over een ambtswoning. 

 

 

 

 

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 17 februari 2016, 

 

 

De gemeenteraad van Haarlem, 

 

 

 

De voorzitter,      De griffier, 
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