
Profielschets voor een nieuwe burgemeester voor Leiderdorp 
 
Leiderdorp zoekt een nieuwe burgemeester: context en rol 
 
Inleiding 
In deze profielschets gaan we kort in op de karakteristieken van de gemeente Leiderdorp. 
Vervolgens beschrijven we de belangrijkste rollen en taken en benoemen we de specifieke 
vaardigheden en kwaliteiten waarover de nieuwe burgemeester moet beschikken. 
Vanzelfsprekend dient daarnaast aan de algemene basiscondities en functie-eisen te worden 
voldaan die aan een burgemeester worden gesteld. 
Bij de opstelling van deze profielschets zijn de wethouders geraadpleegd. 
Daar waar in deze profielschets “zij” of “haar” staat kan ook “hij” of “zijn” worden gelezen. 
 
De gemeente ”Leiderdorp kloppend hart tussen stad en land” 
Leiderdorp is een groene gemeente die ondermeer gekenmerkt wordt door de ligging: aan 
de A4, omringd door polders en water en aan de rand van het Groene Hart. De afgelopen 
vijftig jaar is het aantal inwoners van Leiderdorp enorm toegenomen en telt nu 26.500 
inwoners.  
De gemeente wordt ervaren als ‘een dorp” aan de rand van de stad Leiden. Het dorp heeft 
een karakteristiek oud gedeelte en een nieuw gedeelte met enkele ‘hoogtepunten’. 
De gemeente beschikt over een uitgebreid voorzieningenpakket onder andere op het gebied 
van gezondheidszorg en winkels. Daarnaast zijn de stadse voorzieningen in Leiden binnen 
handbereik. De vele voorzieningen op het gebied van sport- en vrijetijd zorgen voor een rijk 
verenigingsleven in Leiderdorp en bijbehorende sociale binding. 
Het dorpse karakter moet wel in perspectief worden gezien. Immers Leiderdorp ligt in de 
Randstad. Door de ligging aan de A4 is er een goede verbinding met Amsterdam, Schiphol, 
Den Haag, Rotterdam en Utrecht, maar de verkeersaders leiden ook tot uitdagingen. Totdat 
de verbreding van rijksweg A4 in 2014 is gerealiseerd zullen de werkzaamheden van grote 
invloed zijn op de verkeersafwikkeling in en rond het dorp. Om de verdiepte aanleg van een 
verbrede A4 mede te financieren heeft Leiderdorp in de afgelopen jaren een aantal grote 
projecten ontwikkeld die nu in een afrondende fase verkeren. Leiderdorp ontwikkelt zich in 
de komende jaren tot een beheergemeente.  
 
De bestuurskrachtmeting in 2008 heeft duidelijk gemaakt dat Leiderdorp de komende tien tot 
vijftien jaar zelfstandig zal kunnen functioneren als er op verschillende terreinen wordt 
samengewerkt met andere gemeenten. Op bestuurlijk en ambtelijk niveau betekent dit 
samenwerking in verschillende gemeenschappelijke regelingen waaronder Holland Rijnland 
en binnen het Servicepunt 71 (shared service center).  
De bestuurskrachtmeting heeft ook de ontwikkelpunten van Leiderdorp duidelijk gemaakt. 
Door de omvang en het tempo van alle projecten is het vertrouwen van de burger in de 
politiek in Leiderdorp verminderd. Het belangrijkste speerpunt van het huidige bestuur is dan 
ook werken aan verwachtingenmanagement en het herstel van het vertrouwen van de burger 
en het maatschappelijk middenveld.  
Het bestuur moet meer gebruik maken van de sterke kanten van de ambtelijke organisatie. 
Het moet vertrouwen op de kennis en kunde die aanwezig is en kan daardoor zelf waar 
gewenst meer op de achtergrond blijven. 
De raad moet duidelijker haar visie naar voren brengen door in een vroeg stadium kaders te 
stellen.  
 
Wat betreft de politieke verhoudingen maken in Leiderdorp zes partijen deel uit van de raad. 
De VVD is met zeven zetels de grootste partij, BurgerBelangenLeiderdorp, D66, CDA en 
GroenLinks hebben ieder drie zetels en de PvdA completeert met twee zetels de 21 
raadszetels. VVD, D66 en GroenLinks vormen met 13 zetels de coalitie. 
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De burgemeester: stijl en vaardigheden  
De politieke kleur speelt voor ons geen rol. Bestuurlijke ervaring vinden wij wel belangrijk. 
De burgemeester begrijpt hoe het in de politiek werkt, zij heeft visie, kan afhankelijk van 
omstandigheden schakelen tussen bestuursstijlen en kan gemakkelijk netwerken aanboren 
om deuren te openen. 
De burgemeester is authentiek, onafhankelijk en beschikt over een goed communicatief 
vermogen. Het herstel van het vertrouwen in de politiek vraagt van de burgemeester dat zij 
midden in de samenleving staat, zich gemakkelijk beweegt tussen de burgers en het 
maatschappelijk middenveld, toegankelijk is en luistert naar gevoelens en behoeften. 
Door op een eigentijdse manier te communiceren vergroot de burgemeester zowel het 
aanzien van het ambt als de toegankelijkheid van de burgemeester. 
Ook voor het uitoefenen van haar rol als voorzitter van raad en college en in regionale 
contacten is inlevingsvermogen onontbeerlijk. 
 
Regionale samenwerking 
Regionale samenwerking is voor Leiderdorp een voorwaarde om haar rol als zelfstandige 
gemeente te kunnen blijven uitoefenen. De burgemeester is een goede ambassadeur van 
Leiderdorp, met oog voor de belangen van anderen, bij de netwerkpartners: op regionaal, 
provinciaal en rijksniveau. Zij is goed op de hoogte van ontwikkelingen in de regio en de 
landelijke politiek. Als onafhankelijk persoon, en boven de partijen staand, vervult de 
burgemeester een belangrijke rol naar de gebiedspartners.  
 
Voorzitter van de raad 
De burgemeester is het gezicht van het openbaar bestuur en het boegbeeld van dualisme 
met oog voor goede verhoudingen en gericht op resultaten.  
Professionaliteit, transparantie en integriteit  maken de burgemeester tot een inspirerende 
voorzitter van de gemeenteraad. Zij stuurt op transparante besluitvormingsprocessen, 
heldere debatten en geeft vertrouwen en ruimte aan raadsleden. Van de burgemeester 
vraagt dit politieke en ambtelijke sensitiviteit. 
. 
Voorzitter van het college 
Het college van burgemeester en wethouders bestaat, naast de burgemeester, uit vier 
wethouders die afkomstig zijn van de VVD (2), D66 en GroenLinks. 
Binnen het college is zij een teamspeler en coach die de kwaliteiten in de wethouders 
herkent. Ze spreekt ze aan op hun bijdrage en is gericht op inhoud, voortgang en eenheid 
van beleid. Zij zorgt voor reflectie en is niet bang voor kritiek.  
 
Werkrelatie met griffier, gemeentesecretaris en ambtelijke organisatie 
De samenwerking tussen burgemeester, gemeentesecretaris en raadsgriffier is een 
belangrijke schakel binnen de gemeente. Van de burgemeester wordt verwacht dat zij zich 
binnen die samenwerking inzet voor constructieve en functionele afstemming en open 
informatie-uitwisseling. De burgemeester is voor alle ambtenaren aanspreekbaar. 
 
Portefeuille 
De burgemeester heeft een helder beeld over de wijze waarop zij haar wettelijke taken op 
het gebied van openbare orde en veiligheid vervult. Binnen het college heeft de 
burgemeester op dit moment de volgende portefeuille: Bestuurlijke Coördinatie, Openbare 
orde en veiligheid, Bestuurlijke vernieuwing, Ontwikkelingssamenwerking en stedenband, 
Monumentenbeleid, Gemeentewinkel en Gemeentelijke basisadministratie  
In het licht van de politieke verhoudingen en specifieke deskundigheden kan binnen het 
college nadere invulling aan de samenstelling van de portefeuille van de burgemeester 
worden gegeven. 
De raad verwacht een krachtige bijdrage van de burgemeester aan de ontwikkelpunten uit de 
eerste bestuurskrachtmeting en een duidelijke rol bij de totstandkoming van de komende 
bestuurskrachtmeting. 
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Nu de uitvoering van de ‘Toekomstvisie Leiderdorp 2015’ haar voltooiing nadert kijkt de raad 
vooruit naar 2025. De bestuurlijke toekomst van Leiderdorp neemt hierbij een belangrijke 
plaats in. In de vorige raadsperiode is in 2009 een kerntakendiscussie gestart. De huidige 
raad heeft die discussie opgepakt en het college ingrediënten voor een toekomstvisie 2025 
aangereikt. De raad verwacht van de burgemeester een leidende en stimulerende rol bij de 
verdere ontwikkeling van “Leiderdorp 2025” Haar onafhankelijke rol midden in de 
samenleving biedt een prachtig podium voor het ontvangen en uitdragen van inspiratie op dit 
punt. 
 
 
Overige voorwaarden en aspecten 
De profielschets benadrukt dat de burgemeester onafhankelijk is en boven de partijen staat. 
 
De raad gaat ervan uit dat de burgemeester tenminste één periode in Leiderdorp blijft. 
 
Nevenfuncties dienen altijd ondergeschikt te zijn aan de uitoefening van het 
burgemeesterschap.  
 
De burgemeester heeft haar werkelijke woonplaats in de gemeente conform artikel 71 
Gemeentewet. De gemeente heeft geen ambtswoning, maar de gemeente zal indien nodig  
een passende woning beschikbaar stellen. 
 
Een assessment maakt mogelijk deel uit van de selectieprocedure.  
 
Onderstaand een overzicht van relevante documenten: 

• Kernwaarden en Kerntaken gemeente Leiderdorp BMC-rapport 
• Bestuurskrachtprofiel Bestuurskrachtmeting gemeente Leiderdorp 
• Notitie Verbeteragenda bestuurskracht Leiderdorp 
• Overdrachtsdossier actuele beleidsthema’s 2010 
• Notitie Leiderdorpse belangen in regionaal perspectief 
• Nota Verbonden Partijen 
• Sturen op regionale samenwerking 
• Begroting 2011-2014 
• Jaarverslag 2010 
• Financiële Kadernota 2012-2015 
• Strategische visie integrale veiligheid Leiderdorp 
• Regionaal Risicoprofiel 
 

 
Genoemde documenten zijn te raadplegen via het raadsinformatiesysteem in het dossier 
“Inkijk in Leiderdorp” http://www.raadleiderdorp.nl/themas/Inkijk-in-Leiderdorp . 
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