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DAAR WAAR IN DIT PROFIEL DE BURGEMEESTER WORDT 

AANGEDUID ALS ‘HIJ’, KAN UITERAARD OOK ‘ZIJ’ WORDEN GELEZEN.

“EEN BURGEMEESTER DIE …
  AANPAK VAN DE KRIMPEFFECTEN 
  IN DEZE REGIO ALS EEN 
  POSITIEVE UITDAGING ZIET.”



1. Inleiding
DANTUMADIEL ZOEKT EEN NIEUWE BURGEMEESTER!

NU DUIDELIJK IS DAT DANTUMADIEL BESTUURLIJK 

ZELFSTANDIG BLIJFT KAN ER EEN VASTE BURGEMEESTER 

WORDEN BENOEMD. IN JANUARI 2014 IS BURGEMEESTER 

ARIE AALBERTS NA BIJNA TIEN JAAR VERTROKKEN UIT 

DANTUMADIEL OM WAARNEMEND BURGEMEESTER TE 

WORDEN IN DE FUSIEGEMEENTE DE FRYSKE MARREN.

HET AMBT VAN BURGEMEESTER WORDT NU 

WAARGENOMEN DOOR SICKO HELDOORN. 

VOOR DE NIEUWE BURGEMEESTER VAN DANTUMADIEL 

IS DOOR DE GEMEENTERAAD EEN PROFIELSCHETS 

OPGESTELD. HIERIN WORDT AANGEGEVEN WAT VOOR 

BURGEMEESTER DANTUMADIEL ZOEKT EN WAAROM. 

DEZE PROFIELSCHETS GAAT ALLEREERST IN OP HET 

KARAKTER EN DE AMBITIE VAN DANTUMADIEL. 

VERVOLGENS WORDT HET PROFIEL VAN DE 

BURGEMEESTER BESCHREVEN EN DE GEVRAAGDE 

BESTUURLIJKE STIJL EN COMPETENTIES. TEN SLOTTE 

TREFT U INFORMATIE AAN OVER DE VOORWAARDEN 

EN DE PROCEDURE.

DE PROFIELSCHETS IS TOT STAND GEKOMEN 

MET INBRENG VAN INWONERS, DORPSBELANGEN 

EN ONDERNEMERS.  HIERVOOR WERDEN TWEE 

INLOOPAVONDEN GEORGANISEERD. 

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN 

WETHOUDERS, ONZE BUURGEMEENTEN EN ANDERE 

SAMENWERKINGSPARTNERS, ZOALS VEILIGHEIDSREGIO 

FRYSLÂN, ZIJN GEVRAAGD INPUT VOOR HET PROFIEL 

TE LEVEREN. 

1. Ynlieding
DANTUMADIEL SIKET IN NIJE BOARGEMASTER!

NO’T DÚDLIK IS DAT DANTUMADIEL BESTJOERLIK 

SELSSTANNICH BLIUWT, KIN DÊROM IN NIJE 

BOARGEMASTER BENEAMD WURDE. YN JANNEWARIS 

2014 IS BOARGEMASTER ARIE AALBERTS NEI HAST 

10 JIER FUORTGIEN ÚT DANTUMADIEL OM TYDLIK 

BOARGEMASTER TE WURDEN BY FÚZJEGEMEENTE DE 

FRYSKE MARREN. IT AMT FAN BOARGEMASTER WURDT 

NO TYDLIK YNFOLD TROCH SICKO HELDOORN.

FOAR DE NIJE BOARGEMASTER FAN DANTUMADIEL 

IS TROCH DE GEMEENTERIED IN PROFYLSKETS MAKKE. 

HJIRYN WURDT OANJÛN HOKKER BOARGEMASTER

AS DANTUMADIEL SIKET EN WÊROM KREKT.  

DIZZE PROFYLSKETS GIET EARST YN OP IT KARAKTER EN 

DE AMBYSJE FAN DANTUMADIEL. DAN WURDT IT PROFYL 

FAN DE BOARGEMASTER BESKREAUN TEGEARRE MEI DE 

BESTJOERLIKE SKAAIMERKEN EN DE KOMPETINSJES. 

AS LÊSTE FINE JO YNFORMAASJE OER DE BETINGSTEN 

EN DE PROSEDUERE.

DE PROFYLSKETS IS REALISEARRE YN ‘E MANDE MEI 

YNWENNERS, YNSTÂNSJES EN BELANGENGROEPEN. 

HJIRFOAR WAARDEN TWA BYIENKOMSTEN 

ORGANISEARRE WÊR’T MINSKEN SA BINNENSTAPPE 

KOENE. DE KOLLEEZJES FAN BOARGEMASTERS EN 

WETHÂLDERS FAN ÚS BUORGEMEENTEN EN OARE 

GEARWURKINGSPARTNERS, LYKAS DE VEILIGHEIDSREGIO 

FRYSLÂN, BINNE FREGE OM SAKEN FOAR IT PROFYL OAN 

TE LEVERJEN. 
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DANTUMADIEL
Dantumadiel is een gemeente met circa 19.000 inwoners in het noordoosten van de provincie Fryslân. De gemeente Dantumadiel, gelegen aan 
de noordzijde van de Friese Wouden, is een plattelandsgemeente met een agrarisch karakter. Het is een typische woongemeente met goede 
verbindingen met Drachten, Leeuwarden en Groningen, onder meer vanwege de recent voltooide Centrale As. De gemeente kent het hoogste 
percentage Frysk sprekenden van de provincie Fryslân.

DAMWÂLD  5640 INWONERS
DE WESTEREEN  5087 INWONERS
FEANWÂLDEN  3521 INWONERS
BROEKSTERWÂLD  1168 INWONERS
RINSUMAGEAST  1139 INWONERS
WÂLTERSWÂLD  993 INWONERS

DRIEZUM  974 INWONERS
DE FALOM  265 INWONERS
READTSJERK  198 INWONERS
FEANWÂLDSTERWÂL  132 INWONERS
SIBRANDAHÛS  45 INWONERS

CDA     5 ZETELS
CHRISTENUNIE    3 ZETELS
DANTUMADEEL ’82   2 ZETELS
PVDA     2 ZETELS

FNP     2 ZETELS
LAGERE LASTEN DANTUMADIEL  2 ZETELS
SGP     1 ZETEL

2. PROFIEL VAN DANTUMADIEL

Dantumadiel is een gemeente met 11 woonkernen:

DE RAAD
De gemeenteraad van Dantumadiel telt 17 raadsleden. De raad bestaat uit 7 fracties. De 17 zetels zijn als volgt verdeeld:

SAMENWERKING
De ambtelijke organisatie van Dantumadiel is per 1 januari 2017 
ondergebracht in een samenwerkingsverband van vier gemeenten in 
Noordoost Fryslân: de DDFK Gemeenten. Drie van deze gemeenten 
hebben het voornemen om ingaande 1 januari 2019 een bestuurlijke 
fusie aan te gaan, waarna de ambtelijke organisatie van de 
DDFK Gemeenten onder die nieuwe gemeente Noardeast Fryslân 
wordt ondergebracht. De raad van Dantumadiel heeft besloten 
zelfstandig te blijven. Alleen de gemeentesecretaris en de raadsgriffi er 
zijn nog in dienst bij de gemeente Dantumadiel. Daarnaast werkt 
Dantumadiel op regionaal en provinciaal niveau onder meer samen 
op het terrein van de sociaaleconomische agenda (ANNO), milieu en 
omgeving (FUMO) en veiligheidsketen (Veiligheidsregio Fryslân).

BESTUURLIJKE AMBITIE
Voor de komende jaren kent de gemeente onder meer de volgende 
bestuurlijke uitdagingen:
- het vormgeven van de bestuurlijk zelfstandige gemeente 
 Dantumadiel, waarbij de ambtelijke organisatie vanaf 2019 bij de 
 nieuwe buurgemeente Noardeast Fryslân is ondergebracht;
-  het ontwikkelen van de participatiesamenleving, waarbij burgers, 
 bedrijven, verenigingen en instellingen de regie hebben en de 
 gemeente faciliteert; 
- het versterken van Dantumadiel als prettige plattelandsgemeente, 
 waar het goed wonen en leven en recreëren is, de voorzieningen 
en leefbaarheid op basis van eigen regie van burgers bereikbaar 
blijven en er ruimte is voor ondernemerschap.

HET COLLEGE 
Het college van burgemeester en wethouders bestaat in Dantumadiel 
naast de burgemeester uit drie wethouders. CDA, ChristenUnie en FNP 
vormen samen een coalitie en zijn elk door een wethouder in het college 
vertegenwoordigd. Het collegeprogramma 2014-2018 heeft als titel 
“Ien mei de Mienskip”.

PORTEFEUILLES
In de huidige bestuursperiode heeft de (waarnemend) 
burgemeester de volgende portefeuilles:
- uit het programma Boarger & Bestjoer: bestuurskracht, 
 dienstverlening en participatie;
-  uit het programma Feiligens: politie, brandweer, 

drank- en horecawet en rampenbestrijding;
-  voorts heeft de burgemeester de portefeuilles: 

Bedrijfsvoering, Financiën en Toezicht en handhaving. 

“EEN BURGEMEESTER DIE …
  OOG HEEFT VOOR HET 
  EIGEN  DNA VAN DE 
  VERSCHILLENDE DORPEN.”



  SJOCH
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1. Boegbeeld binnen Dantumadiel: burgervader
Dantumadiel is een meerkernige plattelandsgemeente, met veel 
onderlinge betrokkenheid en gemeenschapszin. De gemeente telt veel 
forenzen en kleine en middelgrote ondernemers en agrarische bedrijven. 
De burgemeester is toegankelijk voor de burgers en ondernemers. 
Hij is zichtbaar en betrokken bij de gemeenschap. De burgemeester legt 
zowel persoonlijk als digitaal gemakkelijk contact. Levensbeschouwing, 
met name de protestant-christelijke, speelt in onze gemeente een 
belangrijke rol. De burgemeester weet hier op gepaste wijze mee 
om te gaan en tegelijkertijd zich te presenteren als burgervader 
van álle inwoners. Onze gemeente staat midden in het proces van 
burgerparticipatie naar overheidsparticipatie. De burgemeester wordt 
gevraagd hierin het voortouw te nemen.

2. Boegbeeld buiten Dantumadiel: ambassadeur/
onderhandelaar/belangenbehartiger
Dantumadiel blijft zelfstandig, terwijl drie buurgemeenten een 
bestuurlijke fusie aangaan. Dit vraagt om een hernieuwde positionering 
van Dantumadiel in het bestuurlijk krachtenveld van Noordoost- Fryslân. 
Dit betekent dat de burgemeester een krachtige en charismatische 
persoonlijkheid moet zijn die in staat is Dantumadiel goed op de 
vernieuwde kaart te zetten. Daarnaast staan de komende jaren opgaven 
centraal rond bevolkingskrimp en digitalisering en de impact hiervan 
op voorzieningen en dienstverlening. Een andere ontwikkeling is dat 
Dantumadiel steeds meer samenwerkt met andere overheden en 
(maatschappelijke) instellingen bij het realiseren van haar doelen. 
De burgemeester heeft tot taak de samenwerking op een verantwoorde 
manier verder te ontwikkelen met oog voor de belangen van 
Dantumadiel. Hij beschikt hiervoor bij voorkeur over een relevant 
regionaal en landelijk netwerk, zowel in het openbaar bestuur, als in 
andere sectoren van de samenleving. 

3. Voorzitter raad
De vergadercultuur van de raad is constructief en kenmerkt zich door 
een levendig debat. De raad is een echte afspiegeling van de bevolking 
van Dantumadiel. De gemeenteraad is bereid haar eigen werkwijzen 
kritisch te bekijken en streeft naar verbetering. Als voorzitter van de raad 
bevordert de voorzitter de goede omgangsvormen en de kwaliteit van 
de vergaderingen en stuurt bij als dat nodig is. Als voorzitter van de raad 
staat de burgemeester boven de partijen. Hij stimuleert een geordend 
debat waarin alle raadsleden tot hun recht komen. Door zijn manier van 
voorzitten zorgt hij ervoor dat de vergaderingen ook voor het publiek 
goed te volgen zijn.

4. Voorzitter college
Het college van B&W vormt een collegiaal bestuur. Als voorzitter van 
het college stimuleert de burgemeester de teamvorming. Hij brengt 
waar nodig verbinding aan tussen de portefeuilles en kan van daaruit 
optreden als ambassadeur van de gemeente omdat hij weet wat er leeft 
in de verschillende portefeuilles. Als voorzitter begeleidt hij de discussie 
teneinde tot goede besluitvorming te komen. Hij biedt een luisterend 
oor en is sparringpartner voor de andere collegeleden. Hij staat open 
voor bestuurlijke vernieuwing en is bereid om naast de wettelijke taken 
ook andere portefeuilles op zich te nemen.

5. Portefeuillehouder wettelijke taken - OOV
Als portefeuillehouder Wettelijke taken krijgt de burgemeester op het 
vlak van OOV in Dantumadiel eerder te maken met de sociale aspecten 

van het beleidsterrein, dan met grootschalige calamiteiten.
De gemeente kent uitdagingen op het vlak van alcohol- en drugsgebruik. 
Vanuit zijn natuurlijke rol pakt de burgemeester hierin de leiding. 
Door de sociale structuur van de gemeente moet hij een verbinder zijn 
tussen het sociale domein en OOV. De burgemeester is in crisissituaties 
hét boegbeeld van de gemeente, hij kan omgaan met tegengestelde 
belangen, met onrust in de samenleving en hij staat open voor adviezen 
van deskundigen. Hij neemt daarbij daadkrachtig het voortouw en neemt 
na het horen van adviezen zelfstandig adequate beslissingen. Daarnaast 
moet hij oog hebben voor de sociale aspecten en troost kunnen bieden 
aan slachtoffers, aan nabestaanden en aan betrokken hulpverleners. 
De burgemeester heeft natuurlijke affi niteit met al deze aspecten van 
openbare orde en veiligheid en brengt bij voorkeur ervaring en kennis 
mee ten aanzien van de veiligheidsketen.

6. Rol in DDFK
De ambtelijke organisatie van de gemeente Dantumadiel is onlangs 
gefuseerd met die van de buurgemeenten Dongeradeel, Kollumerland 
c.a. en Ferwerderadiel, onder de naam Gemeenschappelijke Regeling 
(GR) DDFK gemeenten. Na de fusie van de drie anderen gemeenten, 
per 1 januari 2019, zal Dantumadiel diensten afnemen van de nieuw te 
vormen gemeente Noardeast-Fryslân. 
Als vertegenwoordiger in het Algemeen Bestuur (AB) en Dagelijks 
Bestuur (DB) ziet de burgemeester van Dantumadiel erop toe dat de GR 
DDFK Gemeenten (en na 01-01-2019 de ambtelijke organisatie van de 
gemeente Noardeast-Fryslân) goed functioneert. Aandachtspunt is dat 
ontwikkeling van beleid past bij de gemeente Dantumadiel en dat de 
zelfstandigheid en de identiteit van Dantumadiel gerespecteerd wordt.

7. Verbindende schakel tussen raad en college en tussen 
ambtelijke organisatie en griffi e
De burgemeester is als voorzitter van zowel het college als de 
gemeenteraad, de verbindende schakel tussen beide bestuursorganen. 
De gemeenteraad hecht eraan dat het gemeentebestuur vorm krijgt 
volgens het dualistisch model. De burgemeester dient eraan bij te 
dragen dat zowel het college als de raad een duidelijk beeld heeft van 
zijn rol en die ook op een adequate manier invult.

De burgemeester maakt deel uit van het driehoeksoverleg met de 
griffi er en de gemeentesecretaris. Gezamenlijk zijn zij verantwoordelijk 
voor een optimale uitvoering van het bestuurlijk proces. Daarvoor zoeken 
wij een verbinder die zich kan inleven in de verschillende posities en die 
ervoor waakt dat met de verschillende belangen zo goed mogelijk 
wordt omgegaan. 

3. ROLLEN VAN DE BURGEMEESTER

“EEN BURGEMEESTER DIE … 
  ZICH BETROKKEN TOONT 
  BIJ DE LOKALE 
  BRANDWEERMENSEN.”
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4. BESTUURLIJKE STIJL
 EN COMPETENTIES
Bestuursstijl
In de eerste plaats is de burgemeester van Dantumadiel een verbinder, 
zowel binnen als buiten de gemeente. Hij verbindt mensen, belangen, 
organisaties, doelen en resultaten. Hij speelt deze verbindende rol zowel 
tussen de verschillende maatschappelijke organisaties, de gemeente 
als daarbuiten en weet het belang van Dantumadiel ook regionaal, 
provinciaal en richting Rijk goed te vertalen.

Integriteit staat hoog in het vaandel. De burgemeester is in 
Dantumadiel hoeder van de integriteit, zowel ten aanzien van het 
bestuur als de organisatie.

In zijn werk zien wij de burgemeester graag als daadkrachtig én 
communicatief persoon, tactisch en bestuurlijk sensitief. Hij beschikt 
over een goed analytisch vermogen, vooral met betrekking tot de 
aan hem toebedeelde portefeuilles, maar ook in zijn rol als voorzitter 
tijdens de vergaderingen. Een burgemeester die er staat als het moet, 
maar anderen in hun kracht kan zetten als dat kan. Een pragmatisch 
bestuurder, die van nature mensgericht is en regie zoekt op het proces

Affi niteit met de inwoners en het karakter van Dantumadiel zien we als 
vanzelfsprekend. De burgemeester zoekt gemakkelijk verbinding met 
verschillende inwonersgroepen. Hij weet daarbij in het bijzonder ook 
jongeren te benaderen. Kortom, Dantumadiel zoekt een burgemeester 
die aansluiting weet te vinden bij de echte Wâldman. 

Basiscondities
Uiteraard zijn de vijf basiscondities zoals die voor elke burgemeester zijn 
vastgesteld, ook van toepassing op de burgemeester van Dantumadiel: 
Integer, Herkenbaar, Onafhankelijk, Verbindend, Stressbestendig.

Vaardigheden
Bij het profi el van de burgemeester van Dantumadiel behoren 
de volgende vaardigheden: 
- Betrokken
- Communicatief
- Omgevingsbewust
- Bestuurlijk sensitief
- Daadkrachtig
- Onderhandelingsvaardig
- Humor en relativeringsvermogen

Ervaring
De burgemeester van Dantumadiel heeft relevante ervaring opgedaan in 
functies in het (openbaar) bestuur. Relevante ervaring met gemeentelijke 
samenwerking wordt als belangrijke meerwaarde gezien. Ervaring die 
aanvullend daarop is opgedaan in functies buiten het openbaar bestuur, 
bijvoorbeeld in het bedrijfsleven of andere sectoren van de samenleving 
wordt als pré gezien.

Continuïteit
Van de burgemeester wordt verwacht dat hij zich voor langere tijd, 
minimaal voor de duur van één ambtstermijn aan Dantumadiel verbindt. 
Dantumadiel is niet per sé het eindstation van zijn loopbaan, 
maar uiteraard staat kwaliteit voorop. 

Dantumadiel zoekt een burgemeester die zich met overtuiging als eerste burger én als inwoner van Dantumadiel met de lokale samenleving verbindt 
en zich daadwerkelijk (uiterlijk binnen een jaar) in de gemeente vestigt. In Dantumadiel is geen ambtswoning beschikbaar. Het hebben, aanvaarden en 
uitoefenen van nevenfuncties en nevenactiviteiten is uiteraard met de raad bespreekbaar, indien deze niet strijdig zijn of lijken te zijn met de belangen 
van de gemeente. De burgemeester kan de Fryske taal spreken en lezen, of is bereid dit binnen korte tijd te leren. Dantumadiel is op zoek naar de 
beste burgemeester. Vrouwen worden uitdrukkelijk uitgenodigd te solliciteren. 

Een assessment op één of enkele selectiecriteria van de profi elschets kan deel uitmaken van de procedure.

5. VOORWAARDEN

6. PROCEDURE

“EEN BURGEMEESTER DIE … 
  EEN PLATTELANDSDENKER   
  IS DIE OOK GROOT(S) KAN 
  DENKEN.”
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Op de vraag wat onze samenwerkingspartners belangrijk vinden voor onze nieuwe burgemeester, kregen wij reacties van het bestuur van 
de DFK-gemeenten (de toekomstige gemeente Noardeast- Fryslân), de directie van de DDFK organisatie, de Veiligheidsregio Fryslân en de 
Politie. Ook hen werd gevraagd op welk onderwerp de nieuwe burgemeester zou moeten focussen en welke eigenschap daarbij van belang is. 

Buurgemeenten:
Onze samenwerkingspartners in DDFK verband onderstrepen het belang van samenwerking.
“Wij verwachten van de nieuwe burgemeester dat hij/zij een warm pleitbezorger is voor verdere bestuurlijke en ambtelijke samenwerking 
in DDFK verband.”
Ook werd de sociaaleconomische positie van het gebied als gezamenlijk belang genoemd.
Belangrijke eigenschappen die genoemd werden zijn: verbindend vermogen en samenwerkingsgerichtheid.

Veiligheidspartners
Vanuit de veiligheidsregio en de politie wordt het belang onderstreept van de wettelijke taken die de burgemeester op veiligheidsterrein 
heeft. Kennis van het veiligheidsdomein in de volle breedte (naast openbare orde ook het sociale domein en het gezondheidsdomein) 
is onontbeerlijk, evenals de specifi eke rol die de burgemeester hierin heeft.
De veiligheidspartners pleiten voor een burgemeester die nauw aansluit op de cultuur van de gemeente en de regio. 
Een burgemeester die zegt waar het op staat, zijn rug recht houdt en bij voorkeur de Fryske taal spreekt.

Een aantal suggesties is integraal opgenomen in het profi el, of expliciet opgenomen als quote in een kader.

INLOOPAVONDEN

SAMENWERKINGSPARTNERS

Aan de oproep aan inwoners, dorpsbelangen en ondernemers om tijdens een van de twee inloopavonden inbreng te geven voor het profi el 
van de burgemeester, werd door 24 personen  gehoor gegeven. 

Als belangrijkste inhoudelijke onderwerpen voor de nieuwe burgemeester werden genoemd:
- binding en voeling met de inwoners van Dantumadiel
- de samenwerking met de regio en de provincie Fryslân
- behoud van de Fryske taal
- de zelfstandigheid van Dantumadiel
- leefbaarheid in de kernen (wonen, werken en voorzieningen, voor jong en oud). 
- oog hebben voor de verscheidenheid van de kernen in Dantumadiel

Eigenschappen die men graag terugziet bij de burgemeester zijn:
- luisterend oor hebben voor de inwoners van Dantumadiel
- Frysktaligheid: de burgemeester zou in elk geval Frysk moeten verstaan, maar liefst ook spreken
- onpartijdig, onafhankelijk, niet te zeer verbonden aan juist één partij of kerk, maar iemand die er voor álle inwoners is
- humor en relativeringsvermogen
- een verbinder en netwerker, met fl air en met goede contacten in bestuurlijk Fryslân
- een mensenmens, warm, toegankelijk.

Een aantal suggesties is integraal opgenomen in het profi el, of expliciet opgenomen als quote in een kader.



Gemeente Dantumadiel

Hynsteblom 4
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9104 ZG Damwâld
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“EEN BURGEMEESTER DIE …
  MENS ONDER DE MENSEN IS.”


