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INLEIDING
De gemeente Dinkelland is op zoek naar een nieuwe burgemeester.
In 2016 is er reeds een burgemeestersprocedure voor Dinkelland gestart. Op 12 juli 2016 heeft
de raad van Dinkelland de profielschets van de nieuwe burgemeester van Dinkelland
vastgesteld. In november 2016 is de toen lopende burgemeestersprocedure opgeschort. De
reden hiervoor was de politiek en bestuurlijk kwetsbare en instabiele situatie waarin Dinkelland in
de periode oktober 2016 tot januari 2017 kwam te verkeren. In februari 2017 is besloten de
opgeschorte procedure af te breken en een nieuwe procedure te starten. Hier hoorde ook een
kritische heroverweging van de profielschets 2016 bij. Het resultaat van deze heroverweging ligt
thans voor u.
Het doel van deze profielschets is tweeërlei. Mogelijke kandidaten kunnen zich er aan spiegelen
en er antwoord in vinden op de vraag ‘wat vraagt Dinkelland en past dat bij mij?’. Ten tweede
biedt de profielschets de raad van Dinkelland een kader voor de beoordeling en toetsing van de
kandidaten en hun kwaliteiten.

De vertrouwenscommissie heeft er zeer bewust voor gekozen ook de samenleving van
Dinkelland een stem te geven in het opstellen van het voorkeursprofiel van haar nieuwe
burgemeester. De resultaten van de ‘Burgerraadpleging Beste Burgemeester’ zijn in deze
profielschets verwerkt en als bijlage toegevoegd.
Ter verantwoording wordt opgemerkt dat de burgerraadpleging heeft plaatsgevonden in het
voorjaar van 2016, als onderdeel van de burgemeestersprocedure 2016. De
vertrouwenscommissie is van oordeel dat de resultaten van de burgerraadpleging nog adequaat
en actueel zijn en dus een waardevol onderdeel zijn van deze profielschets.
Waar in dit document wordt gesproken van hij/hem dient uiteraard tevens te worden gelezen zij/
haar. Een assessment gericht op één of meerdere selectiecriteria in deze profielschets kan deel
uit maken van de sollicitatieprocedure.
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HET PROFIEL VAN DE GEMEENTE
Geografie en demografie
Dinkelland: 18.000 hectare, 26.000 inwoners, 10 woonkernen.
Dinkelland is gelegen in Noordoost Twente. Dinkelland deelt haar gemeentegrens met de
gemeenten Tubbergen, Borne, Hengelo, Enschede, Oldenzaal, Losser en de Duitse gemeenten
Bad Bentheim, Nordhorn en Neuenhaus.
Dinkelland typeert zichzelf als een toeristisch-agrarische plattelandsgemeente met een tiental
vitale woonkernen met elk hun eigen gerespecteerde identiteit en dynamiek.

Politiek en bestuur
In de periode oktober 2016 - januari 2017 was er bij de gemeente Dinkelland sprake van een
politieke en bestuurlijke crisis. Deze heeft geresulteerd in een nieuwe coalitie en een nieuw
college. De actuele situatie is als volgt.
De gemeenteraad van Dinkelland bestaat uit 21 raadsleden, verdeeld over zes raadsfracties:
Lokaal Dinkelland
8 zetels
CDA
7 zetels
VVD
2 zetels
Algemeen Belang Dinkelland 2 zetels
PvdA
1 zetel
D66
1 zetel
Het college is gevormd uit een coalitie tussen CDA, VVD en Algemeen Belang Dinkelland. Het
bestaat, naast de burgemeester, uit drie wethouders: één namens het CDA, één namens de VVD
en één namens Algemeen Belang Dinkelland.
Het college geeft uitvoering aan een Coalitieprogramma genaamd ‘Nieuw Perspectief 20142018’. In december 2016 is het coalitieprogramma geactualiseerd door middel van een
addendum, genaamd ‘Koers houden’.
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Noaberkracht
Dinkelland deelt sinds 2013 haar ambtelijke uitvoeringsorganisatie met de gemeente Tubbergen,
onder de naam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen. Dinkelland was daarmee een van de eerste
gemeenten die succesvol een ambtelijke fusie heeft gerealiseerd. De bedrijfsvoeringsorganisatie
Noaberkracht heeft ongeveer 285 fte. De colleges van Tubbergen en Dinkelland vormen samen
het bestuur van Noaberkracht. De burgemeesters zijn bij toerbeurt telkens één jaar voorzitter. De
beide gemeentesecretarissen vormen samen de algemene directie van Noaberkracht en leiden
het directieteam.

Gemeente met ambitie
Dinkelland is als nieuwe gemeente gestart in 2001. De kansen om een eigentijdse gemeente
‘neer te zetten’ zijn meteen volop benut. Daarmee is Dinkelland anno 2016 een gemeente met
een eigen identiteit en profiel. Een gemeente die volop beweegt en zich voortdurend ontwikkelt.
Omdat dat verfrissend en uitdagend is, maar voor alles omdat het noodzakelijk is. Dinkelland
heeft een actuele kijk op het functioneren van de lokale democratie en op de veranderende
relatie tussen de lokale samenleving en de gemeentelijke overheid.
Allereerst wil Dinkelland een responsieve en betrouwbare partner zijn voor de Dinkellandse
samenleving. Een samenleving bestaande uit kritische, participatieve burgers voor wie de
menselijke maat bepalend is en die de gewortelde sociale en culturele verbanden koesteren. De
gemeente streeft voortdurend naar een volwassen en, daar waar het kan, horizontale verhouding
tussen gemeente en samenleving. Stimuleren en faciliteren in plaats van dicteren en beleren.
De samenleving en de gemeente bouwen samen aan een stevige en toekomstbestendige sociale
infrastructuur. De grote rolverandering van de gemeente in het sociale domein wordt volop benut
als kans. Een kans ook om reële zorgen als krimp, vergrijzing en leefbaarheid van de kleinere
kernen om te zetten in toekomstgerichte acties. Bij dit alles wordt de wijsheid en betrokkenheid
van de samenleving ten volle ingezet.
Dinkelland wil een duurzame gemeente zijn die gewetensvol zorg draagt voor het haar
toevertrouwde unieke grondgebied, met al zijn potenties én kwetsbaarheden. Ruimtevragen
worden zorgvuldig afgewogen: economie en ecologie worden niet tegenover elkaar geplaatst,
maar respectvol naast elkaar.
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Een ondernemende gemeente verstaat de ondernemers: zij helpt volop mee de toeristische
economie tot wasdom te brengen én de agrarische economie gezond en toekomstbestendig te
houden. Het actieve bedrijfsleven wordt optimaal gefaciliteerd. Het bewustzijn dat een
economisch sterk Twente goed is voor Dinkelland is volop aanwezig.
Het bieden van excellente dienstverlening, verzorgd door een professionele, vraaggerichte,
compacte organisatie. Dit was het motief om met goede buur Tubbergen de werkorganisatie
Noaberkracht te creëren: één eigentijdse, professionele en dynamische organisatie die de beide
gemeenten bedient.
Als buurgemeente en regiopartner wil Dinkelland herkenbaar, constructief en voluit meeverantwoordelijk zijn voor een stevige (sub)regio. Netwerken is een werkwoord, gericht op
samenheid, inhoud en resultaat. Daar waar (sub)regionale samenwerking wordt gehinderd door
structuren en instituties is Dinkelland ronduit kritisch. De relatie met de Duitse buurgemeenten is
warm en, met aantoonbaar rendement, op samenwerking gericht.
Dinkelland staat met beide benen op de grond, maar weet ook dat je in die houding geen stap
vooruit kunt zetten. Vooruit kijken móet, regeren is vooruitzien. De rol van de lokale overheid en
de relatie tussen samenleving en gemeente zal zich blijven ontwikkelen en wijzigen. Dit vraagt
een scherp toekomstbewustzijn. De nieuwe verhoudingen tussen samenleving en gemeente
verkend, gemarkeerd en omgezet in toekomstgerichte arrangementen. Experimenteren mag,
graag zelfs.
De raad van Dinkelland is actief op zoek naar nieuwe wegen om zijn relatie en interactie met de
samenleving te actualiseren en te herdefiniëren. De raad heeft onlangs besloten, met
ondersteuning van de provincie Overijssel, een interactief bestuurlijk experiment te gaan
uitvoeren onder de naam ‘Jongeren, bepaal de toekomst’. De raad wil ondervinden en in kaart
brengen wat het betekent om de samenleving mede-eigenaar en medevormgever te laten zijn
van het toekomstbeleid van de gemeente.
In het gemeentelijke project ‘Mijn Dinkelland 2030’ werken de tien woonkernen samen met de
gemeente, in de rol van buur(t)man of buur(t)vrouw, aan hun toekomstbestendigheid. Een
aansprekende en praktische aanpak om de nieuwe verhoudingen tussen samenleving en
gemeente vorm en inhoud te geven.

Profielschets burgemeester gemeente Dinkelland

5

HET PROFIEL VAN DE BURGEMEESTER
Algemeen
Dinkelland zoekt een burgemeester die bereid is zich tenminste één ambtstermijn aan Dinkelland
te verbinden.
Van de nieuwe burgemeester wordt verwacht dat hij binnen een jaar na indiensttreding
daadwerkelijk in Dinkelland woont. Dinkelland heeft geen ambtswoning. Binnen de aanwezige
mogelijkheden zal de raad meewerken aan het spoedig vinden van passende huisvesting.
De burgemeester is bereid naast de wettelijke burgemeesterstaken als lid van het college ook
een deel van de collegeportefeuille op zich te nemen.
Het uitoefenen van nevenfuncties en nevenactiviteiten door de burgemeester wordt op zichzelf
als positief beschouwd. Hij onthoudt zich van nevenfuncties en nevenactiviteiten die nadelig
kunnen zijn voor de uitoefening van zijn burgemeestersfunctie.

Kenmerken en kwaliteiten
De burgemeester beschikt over natuurlijk overwicht en een voldoende breed repertoire van
leiderschapskwaliteiten. Deze stellen hem in staat effectief leiding en richting te geven aan het
levendige politieke en bestuurlijke krachtenspel dat kenmerkend is voor Dinkelland. Bij die
kwaliteiten horen zeker: daadkracht, coachend vermogen en het vermogen mensen en belangen
te verbinden. Hij weet daarbij mensen in beweging te brengen. Hij spreekt anderen consequent
aan op afspraken.
De burgemeester brengt een stevige bestuurlijke ervaring mee, opgedaan in functies in het
openbaar bestuur en/of daarbuiten. Relevante ervaring opgedaan in sectoren buiten het
openbaar bestuur wordt als een pre beschouwd.
De burgemeester staat als vanzelfsprekend boven partijen. Hij toont zich onafhankelijk in zijn
opstelling en oordeel.
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De burgemeester heeft de kwaliteiten om de functies van raadsvoorzitter en collegevoorzitter
uitstekend en in een goede onderlinge balans te vervullen. Hij is een actief bewaker van de
kwaliteit en integriteit van de lokale democratie, de politiek en het bestuur in Dinkelland.
De nieuwe burgemeester heeft aantoonbaar ‘iets’ met Dinkelland en met Twente: gevoel en
respect voor de Dinkellandse en Twentse identiteit, volksaard, levensbeschouwing, cultuur en
gewoonten.
De burgemeester toont zich in houding en gedrag een burgervader: betrokken met de
gemeenschappen en de burgers van Dinkelland. Hij is een mensenmens, voor iedereen
aanspreekbaar en dichtbij.
De nieuwe burgemeester is omgevingsbewust en bouwt en onderhoudt uitstekende externe
contacten. Hij is een inspirerend ambassadeur voor Dinkelland. Regionaal, provinciaal, nationaal
en grensoverschrijdend zet en houdt hij Dinkelland op de kaart. Kennis van de Duitse taal en
cultuur is een specifiek aandachtspunt.
De burgemeester heeft visie. Die uit zich in het toevoegen van samenhang en verdieping, het
geven van richting en het inspireren van anderen. Aldus draagt hij actief bij aan de kwaliteit en
toekomstgerichtheid van de gemeentelijke beleids- en besluitvorming.
Voor de burgemeester is de veiligheid van de burger en de orde in de samenleving prioriteit één.
Hij heeft aantoonbaar affiniteit met de onderwerpen openbare veiligheid, openbare orde, politie,
brandweer en geneeskundige hulpverlening.
De burgemeester toont zich in houding en gedrag bewust van zijn positie, doch altijd gepaard
gaand met relativeringsvermogen en een gezonde dosis humor.
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BIJLAGE
Weergave van de resultaten van de ‘Burgerraadpleging Beste Burgemeester’
Deze burgerraadpleging is gehouden in mei-juni 2016
Hoe belangrijk vinden de burgers
onderstaande tien eigenschappen
(respons 100 deelnemers)

van

Dinkelland

de Ranking:
1 = meest van belang
10 = minst van belang

De burgemeester is goed in het tot elkaar brengen van mensen en
meningen en zet zich daar voor in.

4

De burgemeester heeft gevoel voor de Dinkellandse volkscultuur en
levert vanuit zijn rol een actieve bijdrage aan onder meer Carnaval en
de paasgebruiken.

10

De burgemeester kent het bedrijfsleven en is actief op het thema
lokale en regionale economie.

9

De burgemeester zet zich in voor een correcte toepassing van de
regels en is een actief bewaker van de kwaliteit van de gemeentelijke
besluitvorming.

8

De burgemeester is een burgervader en is voor iedereen
aanspreekbaar en dichtbij. Hij heeft oog voor de menselijke maat en
het lief en leed van de burgers van Dinkelland.

3

De burgemeester begeleidt politieke en bestuurlijke processen
consequent vanuit een objectieve rol, hij staat boven de partijen.

2

De burgemeester heeft goede contacten buiten Dinkelland (de
Nederlandse en Duitse buurgemeenten, Regio Twente, provincie
Overijssel, 'Den Haag') en gebruikt deze contacten actief in het belang
van Dinkelland.

5

De burgemeester is een slagvaardige doener. Hij pakt door, wetend
dat je het niet iedereen naar de zin kunt maken.

7

De burgemeester heeft een duidelijk omlijnde toekomstvisie. Hij draagt
deze uit en zet zich er voor in dat de besluiten van vandaag ook goed
zijn voor de langere termijn.

6

De burgemeester plaatst de veiligheid van de burger en de orde in de
samenleving op nummer één. De onderwerpen politie, brandweer,
ambulancedienst en openbare orde en veiligheid hebben vóór alles
zijn aandacht en zorg.

1
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