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In het groene hart  
van IJsselmonde

Groen, dat is Barendrecht. Gelegen in een stedelijke omgeving, zijn we het 

tuindorp gebleven, waar het prettig en veilig wonen, werken en recreëren 

is. We zijn daar zuinig op. Ondanks de forse groei van de afgelopen 

decennia, bepaalt laagbouw nog altijd het beeld. In het oude dorp, met  

de monumentale watertoren als trots middelpunt, kennen we elkaar  

als vanouds van vereniging of kerk. De dorpse sfeer is ook in vinexwijk 

Carnisselande herkenbaar, waar velen uit de grote stad zijn neergestreken 

voor het groen en de rust. Zij geven Barendrecht een meer divers karakter. 

Barendrecht ligt op een knooppunt van wegen, spoorlijnen en 

waterwegen, met de zeehavens van Rotterdam en Antwerpen op korte 

afstand. Die goede bereikbaarheid biedt veel kansen en zorgt van oudsher 

voor (MKB-)bedrijvigheid en werkgelegenheid. Begin vorige eeuw brachten 

boeren en tuinders uit de omgeving hun producten naar de veiling in 

Barendrecht. Tegenwoordig spelen we landelijk én internationaal een 

hoofdrol in de handel en het transport van aardappelen, groente en fruit. 

Agro-Vers-Foodcluster Dutch Fresh Port neemt een kwart van de totale 

export vanuit de sector voor haar rekening. Duurzaam ontwikkelen is 

daarbij een belangrijk speerpunt. 

“39% van de inwoners vindt 
Barendrecht rustig.
‘De recreatiegebieden aan de 
randen van onze gemeente 
zorgen voor de ontspanning, 
rust en natuur en daar 
moeten we zuinig op zijn.’
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Bent u die betrokken 

bestuurder…

die met visie, daadkracht en gevoel 
voor politieke verhoudingen in 
Barendrecht aan de slag wil gaan?  
Dan hebben we vier uitdagingen 
voor u.  
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1 Bouwer aan een hecht 
bestuurlijk collectief

In Barendrecht kennen we de uitzonderlijke situatie 

dat één lokale partij een ruime meerderheid heeft in 

de raad en drie zetels in het college bekleedt. Voor  

de vierde zetel is een onafhankelijk vakwethouder van 

buiten aangetrokken. Als voorzitter van de raad en  

het college zorgt u voor een hecht collectief en een 

constructieve samenwerking gebaseerd op onderling 

vertrouwen. U doet dat in het besef dat van mening 

verschillen bij politiek hoort en dat scherpe debatten 

de kwaliteit van de besluitvorming ten goede kunnen 

komen. Als burgemeester staat u boven de partijen 

en bouwt u aan een breed gezamenlijk draagvlak. 

U bewaakt de continuïteit van het beleid en zorgt 

ervoor dat er een bestendige lijn wordt aangebracht  

in de grote dossiers, zodat ze op tafel blijven en er 

een visie op middellange en lange termijn  

ontwikkeld wordt.  

Dit vraagt van u dat u niet bang bent om de scheids-

rechter te zijn, en als het moet positie in te nemen. 

U slaagt erin boven raad en college te blijven staan en 

beider belangen in dezelfde mate te behartigen. 

U treedt daadkrachtig op en benoemt het conflict als 

dat nodig is. Debatten leiden doet u ontspannen en 

met zichtbaar plezier. Met subtiele humor en de 

nodige zelfrelativering weet u er lucht in te brengen. 

Voor raadsleden bent u toegankelijk en benaderbaar, 

of ze nu ervaren of minder ervaren zijn, van de coalitie 

of van de oppositie. Voor de zittende wethouders bent 

u een coach, die hen ruimte geeft voor hun eigen 

successen. In de ambtelijke organisatie, die voor forse 

ambities staat, weet u alle medewerkers gemotiveerd 

te houden. De veranderende ambtelijke samenwerking 

met Ridderkerk en Albrandswaard zal veel van hen 

vragen. U toont zich bij hen betrokken, u weet de 

eenheid te bewaren, en u biedt een luisterend oor  

aan de individuele ambtenaar.

“‘Onze nieuwe burgemeester 
geeft de gemeente nieuw  
elan, staat bestuurlijk zijn/
haar mannetje en geeft de  
politiek sturing.’  
Inwoner Barendrecht

| 4Profielschets Burgemeester Barendrecht  |  2022



2 Burgemeester voor  
alle Barendrechters

Hoewel we een welvarend dorp zijn, neemt ook in Barendrecht de sociaal-

economische problematiek toe. Als gevolg van de crises in het land, maar 

bijvoorbeeld ook door vergrijzing. 

Dwars door Barendrecht loopt de A29. Het oude dorp ligt aan de oostkant, 

Carnisselande westelijk. De gemeente blijft groeien, bijvoorbeeld met de 

komst van de nieuwe wijk Stationstuinen. De dynamiek onder inwoners kan 

aan de ene zijde van de A29 op subtiele wijze anders zijn dan aan de andere 

zijde. Barendrecht kent veel verenigingen, maatschappelijke organisaties, vrij-

willigers en kerkelijke denominaties. 

Als burgemeester heeft u oog voor verschillen en gevoeligheden en kunt u 

omgaan met diversiteit. U werkt aan onderling begrip tussen groepen, 

bevordert actief goede verhoudingen en samenwerking. Polarisatie weet u zo 

veel mogelijk te voorkomen. Als burgemeester heeft u een herkenbaar profiel 

en bent u er voor iedereen. U bent regelmatig op straat, onder de mensen. 

Een praatje maken heeft voor u iets vanzelfsprekends en u wijst mensen op 

hun gedrag als dat nodig is. U bent aanwezig in het dorp, bij evenementen of 

officiële gelegenheden, op verjaarsvisite van een honderdjarige, in vreugde 

en verdriet. 

“‘ Het oude centrum waar het allemaal begonnen is met 
het oudste gebouw van Barendrecht de Dorpskerk. 
Levendig centrum met horeca. De watertoren die vanuit 
iedere richting zichtbaar is wanneer Barendrecht 
benaderd wordt.’ Inwoner Barendrecht
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3 Hoeder van orde  
en veiligheid

De ligging van Barendrecht brengt specifieke 

veiligheidsrisico’s met zich mee. Over het spoor, 

de weg en het water worden gevaarlijke stoffen 

vervoerd. Onder ons grondgebied loopt onder 

meer een internationale Navo-brandstofleiding. 

De kans op incidenten is relatief gering, maar als 

er toch iets gebeurt kan de schade enorm zijn. 

De internationale activiteiten op de bedrijven-

terreinen brengen een risico op ondermijning 

met zich mee. In de woonwijken neemt drugs-

gerelateerde kleine criminaliteit toe en hang-

jongeren kunnen voor overlast zorgen in bijvoor-

beeld de winkelcentra. Incidenten tasten het 

veiligheidsgevoel van inwoners aan, terwijl ze juist 

daarvoor vaak in Barendrecht zijn komen wonen.  

Van u als burgemeester verwachten we dat u  

oog heeft voor de breedte van het speelveld van 

openbare orde en veiligheid. Dit gaat verder dan 

de eigen gemeente of veiligheidsregio. 

U investeert in duurzame relaties, bent actief in 

landelijke verbanden en profileert zich richting  

het Rijk en de VNG, zodat de veiligheidsrisico’s 

van Barendrecht breed aandacht krijgen. Binnen 

samenwerkingen stelt u zich diplomatiek en 

tactisch op, bewust van de positie die 

Barendrecht inneemt tussen de grote steden. 

U beweegt mee, neemt een heldere positie in  

en zegt duidelijk waar het op staat. U begrijpt dat 

visie en betrokkenheid op langere termijn nodig 

zijn om echt iets voor Barendrecht te kunnen 

bereiken. Naar inwoners weet u de veiligheidsrisi-

co’s helder en eenduidig te verwoorden en te 

duiden. U straalt uit dat je in Barendrecht veilig 

kunt wonen. In geval van incidenten bent u niet 

bang, en weet u wat u te doen staat. U bewaart 

de rust en bent voor eventuele slachtoffers de 

schouder die troost biedt.

“‘Gevaarlijke kruispunten als  
de Dorpsstraat/Voordijk en de 
belachelijke weg over het 
marktplein.’  Inwoner Barendrecht
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4 Belangenbehartiger van 
Barendrecht in de regio 

Barendrecht maakt deel uit van diverse regionale samenwerkingen, zoals de 

Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Barendrecht ligt strategisch met 

Rotterdam als buurgemeente, de Zuid-Hollandse eilanden in het zuiden en 

de regio Drechtsteden in het oosten. Uw uitdaging is de samenwerkingen 

slim verder vorm te geven.

Hier is een actieve rol van u als burgemeester vereist om een scherp profiel 

neer te zetten. U bent het uithangbord voor Barendrecht, een ambassadeur 

van onze belangen. U bent dan ook een vaardig netwerker en u weet door 

een pragmatische aanpak een optimaal resultaat te behalen. Snel schakelen 

en diplomatiek handelen zijn kernvaardigheden die u meebrengt uit eerder 

opgedane bestuurlijke ervaring. 

24% vindt Barendrecht bedrijvig.
‘Barendrecht is bekend van de veiling en de aanwezige 
groothandel. Dit kan beter worden benut. En het bestuur 
moet ook oog hebben voor het midden- en kleinbedrijf 
als motor voor de Barendrechtse economie.’

“‘Als ik denk aan de nieuwe burgemeester van 
Barendrecht, dan zie ik iemand die bruggen 
bouwt tussen de verschillende standpunten in 
de gemeenteraad en objectief naar zaken kijkt.’
Inwoner Barendrecht
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Wat brengt u mee?

Vanzelfsprekend voldoet onze nieuwe 

burgemeester aan de basiscondities van het ambt: 

integer, herkenbaar, onafhankelijk, verbindend en 

stressbestendig. Daarnaast herkent u zich in ieder 

geval in een aantal specifieke competenties:

1.  Bestuurlijke sensitiviteit. U bent een strateeg met 

gevoel voor het spel. U voelt intuïtief aan welk 

handelen passend is in de gegeven situatie, in het 

gemeentehuis, de regio of de Barendrechtse 

samenleving. Met uw charme en tact weet u breed 

draagvlak te creëren voor wat u wilt bereiken.  

2.  Daadkracht. U bent een ervaren bestuurder die 

weet wat u te doen staat, en die daar ook effectief 

naar handelt. Knopen doorhakken, besluiten nemen 

en resultaten bereiken zijn belangrijk voor u. 

3.  Betrokken en empathisch. U kunt met mensen 

omgaan, wie ze ook zijn. U staat naast ze in 

vreugde en verdriet en toont oprechte betrokken-

heid en begrip. U bent niet alleen de burgemeester, 

maar ook een mede-Barendrechter. 

Het uitoefenen van nevenactiviteiten in het belang van 

de gemeente Barendrecht of het burgemeesterschap 

wordt zeker onderschreven. Overige nevenactiviteiten 

zijn bespreekbaar mits ze niet in strijd (lijken te) zijn 

met de belangen van onze gemeente. 

Wij zien ernaar uit u niet alleen als burgemeester, 

maar ook als inwoner van de gemeente Barendrecht 

te verwelkomen. U maakt zichtbaar deel uit van onze 

lokale samenleving. U vestigt zich daarom zo snel 

mogelijk, maar uiterlijk binnen een jaar in onze 

gemeente. Er is geen ambtswoning beschikbaar.                   

Een extern assessment behoort tot de mogelijkheden. 

‘Een burgemeester die een 
stabiele factor in de 
gemeente is. Die zorgt voor 
draagvlak, maar ook hard 
optreedt als dat nodig is.’ 
Inwoner Barendrecht

“
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Inwoners: Onze nieuwe burgemeester is iemand die…

‘… respect heeft voor het oude  
en goede van deze gemeente, 
niet wars is van verandering,  
lef heeft en meer swung aanbrengt.’

‘… betrokken, daadkrachtig en menselijk 
is en een duidelijke visie heeft.’

‘… open staat voor alle 
uitdagingen, mooie dingen, 
gemengde culturen en geloven 
in onze gemeente.’

‘… achter, voor en tussen de  
mensen staat.’

‘… een brede ontwikkeling heeft, een open 
houding, goed kan luisteren en analyseren.’

‘… humor heeft.’

‘… integer, stevig maar 
ook vriendelijk is.’

‘… beslissingen durft te nemen en oog heeft  
voor het dorpse karakter van Barendrecht.’

‘… ervoor zorgt dat iedereen hier op een 
veilige en rustige manier kan wonen.’

‘… boven de partijen staat en de 
veiligheid van de gemeente bewaakt.’

‘… staat voor alle inwoners en 
zorgt voor een groen, leefbaar 
en veilig Barendrecht.’
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Meer informatie kunt u vinden 

op www.barendrecht.nl/

nieuweburgemeester

Bezoekadres:

Binnenhof 1 

2991 AA Barendrecht

  gemeente-barendrecht

  gemeentebarendrecht

  @BARENDRECHTzh

http://www.barendrecht.nl/nieuweburgemeester
http://www.barendrecht.nl/nieuweburgemeester
https://www.linkedin.com/company/gemeente-barendrecht/
https://www.facebook.com/gemeentebarendrecht/
https://twitter.com/BARENDRECHTzh
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