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Gelegen middenin de Betuwe ondersteunt Buren inwoners, 
ondernemers, organisaties, verenigingen en instellingen bij 
zaken die ze (niet zelfstandig) kunnen, willen of mogen  op-
pakken. We doen dat vanuit onze visie te willen bouwen aan 
vertrouwen. We willen dat Buren een aantrekkelijke gemeen-
te is en blijft om in te wonen, te werken en te recreëren. 

Een rijke historie
Zo’n tweeduizend jaar voor onze jaartelling wordt het wes-
ten van Gelderland gedomineerd door rivieren. De eer-
ste bewoners, de Batavieren, zijn gewend aan het water en 
vestigen zich in dit moerassige gebied. De ‘Betuwe’ leent 
nog altijd haar naam aan deze watermensen. In de jaren 
die volgden, ontwikkelt zich een rijke geschiedenis. Van de  
Romeinen die de fruitteelt introduceerden tot de rijkdom-
men in middeleeuws Buren dankzij het huwelijk tussen Anna 

van Egmond en Willem van Oranje. Koningin Maxima en  
Koning Willem-Alexander zijn hierdoor gravin en graaf van 
Buren. In diezelfde periode wordt hard gewerkt op de boer-
derijen. Kenmerkend voor de Betuwse streek zijn de boerde-
rijen in de vorm van een ‘T’. Aan het water rijzen steenfabrie-
ken op, waar arbeiders de kleigrond verwerken tot stenen en 
per schip vervoeren. Nog altijd vormen de kleigronden en 
de geografische ligging een belangrijke economische factor. 
De logistieke sector, landbouw, fruit-, vee- en laanboomteelt 
profiteren ervan. 

Het huidige Buren is ontstaan uit het oorspronkelijke Graaf-
schap Buren. In 1999 werden de plattelandsgemeenten 
Maurik en Lienden samengevoegd. De verhuizing naar het 
nieuwe gemeentehuis in Maurik betekent dat Buren geen  
bestuurscentrum meer is. Dit is het einde van een tijdperk.

PROFIEL VAN DE GEMEENTE 

De gemeente Buren ligt in het westen van Gelderland. Op een uurtje van 

Amsterdam, een kleine driekwartier van Utrecht en Nijmegen en een kwartiertje 

van Tiel. In zeventien kernen wonen ruim 27.000 inwoners verspreid over het 

landelijk gebied met een oppervlakte van 14.000 hectare. 

“De nieuwe burgemeester houdt er rekening mee dat hij/zij 
eigenlijk burgemeester is van verschillende dorpen en een 

stad tegelijk. Dat maakt het werk afwisselend en uitdagend.” Impressie 

Buren? 

Scan de code.

De gemeente Buren is een diverse gemeente. Lienden is niet 
te vergelijken met Beusichem. Zoelmond niet met Ingen. Dat 
maakt onze gemeente zo interessant. Want over welk onder-
werp het ook gaat: een blauwdruk voor de hele gemeente 
Buren werkt zelden. Ondanks die verschillen is er één on-
derwerp dat alle inwoners van de gemeente Buren met elkaar 
verenigt: de hechte band met de fruitstreek. Buren staat stee-
vast in de top 3 van fruit producerende gemeenten. Daarmee 
staat het gebied ook wel bekend als de Fruittuin van Neder-
land. 

De gemeente is omsloten door slingerende dijken, prachti-
ge natuurgebieden en uitgestrekte uiterwaarden. De rivieren 
de Linge, de Waal, de Nederrijn en de Lek creëren boven-
dien een vruchtbaar klimaat voor landbouw, laanboom- en 
fruitteelt. Buren maakt dan ook met recht onderdeel uit van 
het Nationaal Landschap Rivierengebied. Dat wil zeggen dat 
het een bijzonder landschap is, met een unieke combinatie 
van agrarisch gebied, natuur en cultuurhistorie. En daar zijn 
de onze inwoners trots op. Uiteraard staat de gemeente ook 
bekend om het historische stadje Buren, dat al eeuwenlang 
banden met het Oranjehuis heeft. De geschiedenis van stad 
Buren en de vele fiets- en wandelroutes door het landschap 
weten jaarlijks veel toeristen te trekken. 
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Het proces omvat verschillende fases. Het toekomstprofiel 
‘Samen sterk in de regio’ schetst een beeld van een gemeente 
die werkt aan een duurzame toekomst. Hiermee is in fase 1 
beschreven wat voor een gemeente Buren wil zijn. Door de 
gemeenteraad werd de Toekomstoriëntatie aangevuld met 
‘het behoud van het Burense cultuurhistorische landschap’. 
Alles is gericht op groei met een bescheiden bruis. Met dit 
toekomstprofiel kunnen we onze gemeente besturen van-
uit een visie en ons nadrukkelijker profileren in onze regio. 
Daartoe is inmiddels de transitie ingezet om te komen tot 
een sterke ambtelijke en bestuurlijke doorontwikkeling.

Maar hoe geven we invulling aan het toekomstprofiel van 
Buren? In fase 2 van de Toekomstoriëntatie is gekeken naar 
de sterktes en zwaktes van Buren. Dat geeft een belangrijk 
inzicht van onze huidige en gewenste bestuurlijke en orga-
nisatorische kracht. Denk daarbij ook aan de relaties tussen 
bestuur, organisatie en de regionale en lokale schaal. 

Een belangrijke stap is om het toekomstprofiel te vertalen 
naar opgaven, doelen en resultaten. In aanvulling daarop 
dient het bestuur die waar te maken. Daarover gaat fase 3, 
waarin gemeenteraad, college en ambtelijke organisatie  

TOEKOMSTORIËNTATIE 

In samenwerking met de provincie Gelderland werken we aan onze bestuurskracht. Het resultaat 

is een overkoepelend document met onze acties om te werken aan het versterken van onze 

bestuurskracht. Het gaat hierbij om de financiële positie van de gemeente, de implementatie 

van de strategische opgaven, positionering en aanpak regionale samenwerking, de kwaliteit van 

politieke processen en stukken en het vervolg van de organisatieontwikkeling.

gezamenlijk in 2022 en 2023 in gesprek gaan om het  
toekomstprofiel realistisch te maken.

Buren wil groeien met een bescheiden bruis
De zeventien kernen hebben ieder een eigen cultuur en iden-
titeit. We gaan de leefbaarheid in onze kernen vergroten.  
Inwoners denken uiteraard mee over hun eigen leefomgeving 
in de kernen. Buren ondersteunt dat met een actief kernen-
beleid, waarbij voldoende ruimte is voor maatwerk. 

“Aandacht voor de bijzondere natuur  
en het landschap van rivierenland.”

Inwoners kunnen goed wonen en leven in Buren. Dat geldt 
voor jong en oud. Daarom gaan we de komende jaren  
minimaal 600 nieuwe woningen in de kernen realiseren.  
Kernwoorden daarbij zijn een betaalbaar en gevarieerd 
woningaanbod met voldoende ruimte voor woonwensen van 
verschillende doelgroepen.

Een sterke lokale economie is van groot belang. We gaan 
voor een sterk ondernemersklimaat, waarin we open staan 
voor nieuwe ideeën. Landbouw-, fruitteelt- en laanboom-
bedrijven krijgen de ruimte om te ondernemen. Buren wil 
haar economische positie in de regio versterken door de  
regionale bereikbaarheid te verbeteren.

Het mooie Burense (agrarische en landelijke) landschap en 
de cultuur in onze gemeente stellen we graag open voor in-
woners en bezoekers. Daarin zoeken we een balans waarbij 
massatoerisme wordt voorkomen. 
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De landelijke ambities voor de realisatie van woningbouw en 
de energietransitie zijn fors. Het Rijk rekent op een belang-
rijk aandeel van onze gemeente. Dat vraagt om opgavegericht 
werken en besturen. Om alle uitdagingen in onder meer de 
ruimtelijke opgaven op te pakken en te realiseren gaan we 
ons werk slim(mer) organiseren. 

“Werken aan een duurzaam Buren.”

We staan ook open voor intensievere regionale samen werking 
wanneer we met andere gemeenten goede resultaten kunnen 
bereiken. Buren wil zelfstandig blijven en de lokale en regio-
nale samenwerking versterken. 

We willen dat alle inwoners zo goed mogelijk meedoen in de 
samenleving. Nog meer dan voorheen investeren we daarom 
in preventie en gezonde leefstijl. Dit draagt bij aan de vitali-
teit en weerbaarheid van onze inwoners. Ter illustratie mag 
Buren zich sinds 2022 een JOGG-gemeente noemen. Dat 
staat voor: Jeugd Op Gezond Gewicht. 

De inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners 
uit de Burense samenleving staan voor ons centraal. Om dat 
mogelijk te maken, kijken we – gemeenteraad, college en  
organisatie – ook naar onszelf en werken we nadrukkelijk 
aan een cultuurverandering.

We kiezen ervoor om de solide financiële koers voor de  
komende jaren voort te zetten. Het accent ligt daarbij op 
het handhaven van het huidig ambitieniveau en het verder 
door ontwikkelen van zaken als dienstverlening, kerngericht  
werken, informatisering, wonen en de energietransitie.

TOEKOMSTORIËNTATIE
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ONDERWIJS 

 

BASISSCHOLEN 

14 

Kapel-Avezaath
187 inwoners

Asch
380 inwoners

Beusichem
3.256 inwoners

Ravenswaaij
508 inwoners

Rijswijk
669 inwoners Maurik

4.773 inwoners

Eck en Wiel
1.603 inwoners

Zoelmond
640 inwoners

Buren
2.654 inwoners

Erichem
510 inwoners

Kerk-Avezaath
1.410 inwoners

Zoelen
1.745 inwoners

Ingen
2.149 inwoners

Ommeren
736 inwoners

Lienden 
4.993 inwoners

Lingemeer
863 inwoners

Buurmalsen
79 inwoners

 

 

OPPERVLAKTE 

CA. 142,93 KM2 

 

 

AANTAL INWONERS 

27.155 

380

3.256

2.654

79

1.603

510

2.149

187

1.410

4.993
4.773

736
508

669

1.745

640

Asch

Beusic
hem

Bure
n

Buurm
alse

n

Eck en W
iel

Eric
hem

Ingen

Kapel-A
vezaath

Kerk
-A

vezaath

Lienden

Maurik

Ommere
n

Ravensw
aaij

Rijs
wijk

Zoelen

Zoelm
ond

863

Lingemeer

INWONERS  
PER KERN (2022)

VERDELING 
LEEFTIJD EN 
AANTALLEN

0-15 JAAR 

4.394
16-25 JAAR 

3.119
26-45 JAAR 

5.880
46-65 JAAR 

8.615

66 JAAR 

EN OUDER 

5.583

KERNCIJFERS 
GEMEENTE BUREN 
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Bestuur van de gemeente Buren
De gemeenteraad bestaat uit 21 raadsleden, verdeeld over 7 fracties. Op basis van 
de verkiezingen in 2022 is de zetelverdeling als volgt:

 9 GEMEENTEBELANGEN BUREN (GB)

 3 VVD

 3 PROTESTANTS CHRISTELIJKE GROEPERING (PCG)

 2 CDA

 2 PVDA/GROENLINKS

 1 D66

 1 PARTIJ VOOR DE DIEREN (PVDD)

De gemeenteraad heeft zijn eigen ambtelijke ondersteuning: de griffie. Die bestaat 
uit: de griffier, plaatsvervangend griffier/raadsadviseur, medewerker Bedrijfsvoering 
en een communicatieadviseur.

Het college wordt sinds de raadsverkiezingen van 2022 gevormd door GB (2), PCG 
en het CDA. De portefeuille van de burgemeester bestaat uit: Openbare orde en 
veiligheid, Integriteit, Regionale samenwerking, Coördinatie verbonden partijen, 
Handhaving, Juridische Zaken, Toekomstoriëntatie, Veiligheidsregio, Stedenband, 
Communicatie, Personeel en Organisatie. Over de uitvoering van al deze porte-
feuilles legt de burgemeester verantwoording af aan de gemeenteraad.

WONEN 

 

AANTAL WONINGEN 

11.182  

 

WONINGEN NAAR 

EIGENDOM KOOP 

74,6%  

CORPORATIEHUUR 

19,6%  

 

OVERIGE HUUR 

5,8% 

 

GEMIDDELDE  

WOZ-WAARDE

€ 346.000 

WERKEN 

 

GEMIDDELD INKOMEN: 
PER INWONERS  

GEMEENTE BUREN 

€ 29.100

PER INKOMENS  ONTVANGER

€ 35.700 

 

BUREN TELT 21.600 
INKOMENSONTVANGERS 

OP 27.155 INWONERS 

 

GEMEENTELIJKE 

BEGROTING (2022)  

€ 64.172.000 
 

 
2,7% WERKLOOSHEID  

IN GEMEENTE BUREN T.O.V.  

3,8% IN HEEL NEDERLAND 

 
426,8 BANEN  

PER 1.000 INWONERS  

VAN 15-74 JAAR 

 

BEDRIJVEN 

3.960 

Jongerenraad Buren 
De Jongerenraad Buren is een enthousiaste groep jongeren die zich inzet voor de 
jongeren in de gemeente. Met adviezen aan gemeentebestuur over onder andere 
fietsveiligheid, jongerenparticipatie en activiteiten voor jongeren tijdens de co-
ronaperiode, zorgt de raad ervoor dat de meningen van jongeren gehoord worden 
door de gemeenteraad.



PROFIELSCHETS VOOR DE BESTE BURGEMEESTER VAN BUREN 7

De gemeenteraad heeft inwoners bewust betrok-
ken bij het opstellen van de profielschets voor de 
nieuwe burgemeester. 

Daartoe zijn de volgende activiteiten uitgevoerd: 
Een online inwonersenquête ‘Buren zoekt nieu-
we burgemeester’, een flyeractie door gemeen-
teraads- en burgerraadsleden in de kernen,  
consultatie bij verenigingen en maatschappelijke 
organisaties en een kleurwedstrijd voor kinde-
ren van groep 1 t/m 7 van 14 basisscholen.

In de online enquête is gevraagd welke eigen-
schappen van de nieuwe burgemeester men 
vooral belangrijk vindt. Dit zijn de resultaten:

INWONERSCONSULTATIE 

REACTIES VAN INWONERS 
Inwoners van Buren hechten veel waarde 
aan het plattelandskarakter. Men verwacht 
van de nieuwe burgemeester, dat hij of zij 
zich maximaal zal inspannen om dit lan
delijke, unieke karakter te behouden en 
te beschermen tegen zaken, zoals massa
toerisme. Inwoners betrekken dit eveneens 
op de toekomst. Ze vinden het belangrijk 
dat de burgemeester de focus legt op een 
stabiele, duurzame toekomst in Buren. 

In aansluiting daarop vinden inwoners het 
belangrijk dat de toekomstige burgemees
ter oog heeft voor alle kernen, benader
baar is en de verschillende behoeften in de 
kernen erkent. De burgervader of moe
der zoekt daarbij de verbinding op tussen 
verschillende groepen, is betrokken bij in
woners en partijen. 

Als voorzitter van de gemeenteraad weet 
de burgemeester behoeftes en talenten 
van raadsleden optimaal in te zetten. De 
nieuwe burgemeester brengt evenwicht 
tussen de gemeenteraad, het college en de 
ambtelijke organisatie. 

Over de respons 
192 inwoners brachten hun stem uit in juni, 
juli en augustus 2022. 40% van de stem
mers is tussen de 50 en 64 jaar oud. 

 PERSOONLIJKE STIJLEN 

 

MENSGERICHT

66% (126 STEMMEN)  

 

VISIONAIR

44% (84 STEMMEN)  

 

TAAKGERICHT

38% (73 STEMMEN)  

BASISCONDITIES 

VERBINDEND

68% (129 STEMMEN) 

ONAFHANKELIJK

52% (99 STEMMEN) 

INTEGER 

51% (97 STEMMEN) 

HERKENBAAR

33% (63 STEMMEN) 

STRESSBESTENDIG

16% (30 STEMMEN) 

BESTUURSVAARDIGHEDEN 
 
 

BETROKKEN  

EN EMPATHISCH

46% 
 
 

BESLUITVAARDIG 

40% 

 

OMGEVINGSBEWUST 39%  
HEEFT AFFINITEIT MET  

HET PLATTELAND EN  

KLEINE KERNEN 38% 
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heeft een voorbeeldfunctie, draagt bewustzijn over integriteit 
actief uit en spreekt anderen hierop aan. Zowel intern naar 
het college, de gemeenteraad en de ambtelijke organisatie, als 
extern.

Herkenbaar
Onze burgemeester is zich steeds bewust van de situatie 
waarin hij/zij verkeert en handelt daarnaar. Hij/zij iden-
tificeert zich met de personen en instanties met wie hij/zij 
contact heeft. Ondanks de verschillende rollen (op het ene 
moment als voorzitter van het college of de gemeenteraad, 
het andere moment in een aandachtig gesprek met inwoners) 
is onze burgemeester steeds herkenbaar.

Stressbestendig 
Bij ingrijpende gebeurtenissen en crisissituaties weet hij/zij 
wat er van hem/haar verwacht wordt. Hij/zij blijft effectief 
handelen onder druk en straalt rust en vertrouwen uit.

BESTUURSVAARDIGHEDEN 

Betrokken en empathisch 
Onze burgemeester beschikt over het vermogen zich in te 
leven in de situatie, de gevoelens en de gedachtegang van an-
deren. Luistert en erkent gevoelens en behoeften van ande-
ren. Toont hier begrip voor. Is zich bewust van de impact van 
het eigen handelen. Onze burgemeester maakt graag deel uit 

van de gemeenschap: hij/zij staat tussen de mensen, organi-
saties en ondernemers en laat zich in de kernen zien. Samen 
sterk en een luisterend oor hebben zijn belangrijk voor hem 
of haar. Met oog en hart voor de behoeften van mensen die 
het wat minder hebben, getroffene zijn of een moeilijke tijd 
doormaken. Een goed inlevingsvermogen en empathie zijn 
twee essentiële eigenschappen en een tweede natuur voor 
onze nieuwe burgemeester.

Besluitvaardig 
Hij/zij weegt verschillende belangen tegen elkaar af. Houdt 
rekening met verschillende perspectieven. Geeft aan wan-
neer iets wel of juist niet kan en laat beslissingen die hij/zij 
zelf moet nemen niet aan een ander over. Neemt tijdig een 
standpunt in en spreekt daarbij een gegrond oordeel uit. 
Neemt een beslissing indien een snelle beslissing nodig is, 
ook wanneer niet alle informatie voorhanden is. Geeft bij uit-
stel van een beslissing concreet aan, wanneer een beslissing 
wel zal worden genomen. Neemt concrete beslissingen en 
communiceert deze duidelijk naar alle betrokkenen.

Omgevingsbewust 
Buren zoekt een (slag)vaardig voorzitter van de gemeenteraad 
en het college, die politiek en bestuurlijk sensitief is. Die speel-
ruimte weet te gebruiken en te creëren. Ook in de regionale sa-
menwerkingsverbanden is onze burgemeester een proactieve, 
strategische teamspeler, die de belangen van Buren nadrukke-
lijk in het oog houdt. Kent de verschillende belangen binnen 

PROFIEL VAN DE BURGEMEESTER 

De gemeenteraad en de inwoners vinden de onderstaande 

basiscondities, bestuursvaardigheden en persoonlijke stijlen het meest 

belangrijk voor de nieuwe burgemeester in de gemeente Buren. 

BASISCONDITIES
 
Verbindend
Onze burgemeester geeft richting aan en binding in een groep 
of gemeenschap; brengt samenwerking tot stand en handhaaft 
deze. Ook onze burgemeester wordt geconfronteerd met ver-
schillende mensen, groepen en mogelijk tegengestelde belan-
gen. Wij verwachten nadrukkelijk dat hij/zij degene is, die te-
genstellingen overbrugt en partijen bij elkaar brengt en houdt.

Onafhankelijk 
Van onze burgemeester wordt verwacht dat hij/zij in hoge 
mate onafhankelijk opereert en geen bijzondere verbintenis 
aangaat met één of meerdere partijen. Dat geldt zowel be-
stuurlijk en politiek als maatschappelijk. Onze burgemeester 
staat op basis van gezag, positie en vertrouwen boven par-
tijen. Hij/zij wordt als zodanig geaccepteerd, zowel in het 
politiek-gemeentelijke verkeer als naar de inwoners, maat-
schappelijke organisaties en andere betrokkenen. Dat vraagt 
om onafhankelijkheid en hij/zij brengt die onafhankelijkheid 
blijvend tot uitdrukking in zijn/haar functioneren. Onze 
burgemeester heeft een natuurlijk overwicht en een opstel-
ling die voldoende afstand bewaart tot belanghebbenden.

Integer 
Onze burgemeester handelt eenduidig en transparant volgens 
de geaccepteerde normen en waarden. Hij/zij beschikt over 
een goed ontwikkeld moreel kompas. Onze burgemeester 
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de partijen staan en heeft een natuurlijk overwicht. Kent de 
beperkingen en de mogelijkheden van het gebruik van socia-
le media. Heeft gevoel voor humor en kan relativeren. Maakt 
ideeën en feiten in begrijpelijke taal voor anderen duidelijk. 
Actief en interactief communiceren hoort erbij, met jong en 
oud. Verstaat de kunst van het luisteren en beheerst de Engelse 
taal in woord en geschrift.

Analytisch 
Onze burgemeester is een waardevolle sparringpartner met 
een flinke dosis analytisch vermogen en overtuigingskracht 
zowel naar binnen als naar buiten. Kan goed hoofdzaken van 
bijzaken (onder)scheiden. Is in staat snel tot de kern van de 
zaak door te dringen en daarnaar te handelen. Gaat daar op 
een doortastende doch prudente manier mee om en weet te 
schakelen tussen het formele en het informele.

PERSOONLIJKE STIJLEN

Mensgericht 
Hij/zij stimuleert mensen en partijen overtuigend om sa-
men resultaten te boeken. Verstaat de kunst van het luisteren 
en spreekt de taal van de mensen. Weet op de juiste manier  
verbindingen te leggen tussen de diverse kernen en buurten. 
De voorzitter van de gemeenteraad en college verstaat dat vak 
en is als mens toegankelijk. Voelt de verhouding tussen emo-
tie en ratio goed aan en handelt daarnaar. Is effectgevoelig: 
onderkent de invloed en gevolgen van de eigen beslissingen, 
activiteiten, houding en gedrag. Heeft oog voor draagvlak en 
(on)mogelijkheden zonder dat de voortgang stagneert.

Visionair 
Onze burgemeester ziet wat nodig is, is een inspirator en richt 
daar de bestuurlijke en politieke aandacht op: zowel kijkend 
naar de toekomst als het verleden, maar ook op het hier en 
nu. Relevante ervaring met het doorvoeren van veranderin-
gen wordt als belangrijke meerwaarde gezien. Hij of zij speelt 
een inspirerende rol in het aanpakken van uitdagingen:  
tussen inwoners van de kernen, in vernieuwingsprocessen, 

met het Rijk, provincie(s), regio en binnen het gemeente-
bestuur (college en gemeenteraad). 

Taakgericht 
Onze burgemeester heeft een goed overzicht in zijn/haar 
werk en weet wat er moet gebeuren. Kan gerichte doelstel-
lingen formuleren en bewaken. Weet gemeentelijke doelen 
om te zetten naar individuele doelen en maakt deze SMART. 
Houdt het hoofd koel bij crises, problemen en calamiteiten. 
Laat zich niet meesleuren door emoties en gevoelens. Is ge-
richt op het behalen van deadlines.

Op de voorgrond als bestuurder 
Onze eerste burger is een netwerker en verbinder in hart en 
nieren en heeft minimaal 5 jaar ervaring in een bestuurlijke 
functie. Hij/zij is bestuurder die met gezag, afgewogen, her-
kenbaar en op de voorgrond treedt. Signaleert kansen, wacht 
niet af, gaat vernieuwingen niet uit de weg, maar kijkt naar 
wat haalbaar is en wat gerealiseerd kan worden.

en buiten de regio en weet deze te benutten voor de gemeen-
te. Hij/zij vindt het belangrijk om de belangen van de kernen 
met elkaar te verbinden en te versterken. Heeft oog voor het 
onuitgesprokene, de achtergronden en belangen van anderen 
en is gevoelig voor signalen. Is goed geïnformeerd over maat-
schappelijke en politieke ontwikkelingen en weet deze kennis 
effectief in te zetten. Hij of zij weet ‘hoe de hazen lopen’.

Daadkrachtig
In Buren houden we van aanpakken en we krijgen veel voor 
elkaar. Hard werken en het pakken van kansen doet Buren 
graag. Dat verwachten we ook van onze nieuwe burgemees-
ter. Hij/zij is standvastig en beschikt over een rechte rug. 
Signaleert kansen en handelt daarnaar. Begint liever vanuit 
zichzelf dan passief af te wachten. Onderneemt acties om 
resultaten te bereiken. Neemt het voortouw. Zorgt voor een 
snel optreden als de situatie hierom vraagt. Blijft enthousias-
me en kracht uitstralen. Weet dit op anderen over te brengen 
en hen te enthousiasmeren. Houdt de koers vast ondanks te-
genslag. Weet om te gaan met dominant gedrag van anderen. 
Een burgemeester die met Buren positie kiest en van door-
pakken weet. Iemand die aanspoort om keuzen te maken. 
Benut gezag voor een slagvaardig optreden, maar weet gezag, 
stijl en toon flexibel in te zetten en goed te doseren.

Communicatief 
Onze burgemeester is sociaal vaardig en maakt gemakkelijk 
contact met alle geledingen in de samenleving. Blijft boven 

Nadere duiding van onze condities
•  aantoonbare bestuurlijke ervaring binnen en buiten 

de overheid;
•	 	affiniteit	en	bestuurlijke	ervaring	met	veiligheids

vraagstukken;
•	 	gevoel	bij,	ervaring	met	en	kennis	van	plattelands

gemeenten,	de	cultuur	in	een	gemeente,	 
de	(geloofs)overtuigingen	in	de	samenleving,	de	
streekeigenheid of lokale gebruiken en tradities.

•	 	wij	staan	niet	onwelwillend	tegenover	nevenfuncties,	
mits	die	zijn	afgestemd	met	college	en	gemeenteraad;

•	 	de	burgemeester	vestigt	zich	zo	snel	mogelijk	in	
onze	gemeente,	omdat	–	net	als	wij	–	onze	nieuwe	
burgemeester	voor	Buren	kiest;

•	 	affiniteit	met	en	beheersing	van	sociale	media;
•	 	in	de	selectieprocedure	is	het	mogelijk	dat	er	een	

assessment	wordt	afgenomen.
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Portefeuille Openbare Orde en Veiligheid 
De burgemeester is verantwoordelijk voor de handhaving 
van de openbare orde en heeft belangrijke eigen taken voor 
de veiligheid in de gemeente. Daartoe heeft hij/zij het gezag 
over de politie wanneer die optreedt om de openbare orde te 
handhaven of om hulp te verlenen aan hen die dat behoeven. 
Ook in de crisisbeheersing heeft de burgemeester belangrij-
ke taken. Maar de portefeuille openbare orde en veiligheid 
bevat natuurlijk meer dan handelen op het moment dat het 
nodig is. Het gaat ook om de beleidsontwikkeling, preven-
tie en preparatie op ingrijpende gebeurtenissen. Is alert op 
signalen die duiden op ondermijning van bestuur en samen-
leving door criminaliteit en de bestuurlijke aanpak daarvan. 
De burgemeester is dus in staat om onder druk te werken. 
En zal soms op basis van onvolledige informatie ingrijpen-
de beslissingen nemen en de maatschappelijke, politieke en 
bestuurlijke consequenties daarvan tegen elkaar afwegen.  
Dit vereist dat de burgemeester goed kan schakelen tussen 
wensen/mogelijkheden, beperkingen/mogelijkheden, en lo-
kale, regionale en landelijke verantwoordelijkheden. Onze 
nieuwe burgemeester heeft dan ook affiniteit en bij voorkeur 

bestuurlijke ervaring met gemeentelijk en regionaal veilig-
heidsbeleid. 

Integriteit 
Integriteit is eigenlijk een basisconditie. De burgemeester 
heeft de wettelijke plicht om de bestuurlijke integriteit van de 
gemeente te bewaken en te bevorderen. Hij/zij spreekt perio-
diek met het college en gemeenteraad over integriteitsdilem-
ma’s en zorgt op die manier dat het thema op geijkte momen-
ten aandacht krijgt. Die wettelijke rol krijgt het karakter van 
een zorgplicht. De manier waarop daaraan invulling wordt 
gegeven, is aan de burgemeester zelf. 

Driehoek 
Ook de rol van de burgemeester in de driehoek (burgemees-
ter, griffier en secretaris) is van grote betekenis voor een ade-
quate ondersteuning van gemeenteraad, college, ambtelijke 
organisatie en de onderlinge verhouding daartussen. College 
en gemeenteraad verwachten hier van de burgemeester een 
verbindende, actieve en stimulerende rol. 

ROLLEN VAN DE BURGEMEESTER 

Een burgemeester vervult diverse rollen. Bij de onderstaande 

rollen legt de gemeenteraad nog enkele specifieke accenten voor 

de rolinvulling van onze nieuwe burgemeester. 

Voorzitter gemeenteraad 
De gemeenteraad zoekt een (slag)vaardige voorzitter met 
een politiek-bestuurlijke rolopvatting die verder gaat dan 
dat. Raads-, burgerraadsleden en griffie streven voortdurend 
naar verbetering. Thans is een beweging ingezet om het BOB- 
model steviger te borgen in onze vergaderstructuur. Doel 
is dat raads- en burgerraadsleden zich beter kunnen voor-
bereiden op het bestuurlijk proces. Dan is een stevige 
voorzitter gewenst die in het fractievoorzittersoverleg en 
de driehoek op een natuurlijke manier leiding geeft aan 
dit proces. Met een scherpe blik stimuleert de burgemees-
ter wat nodig is om de beraadslagingen en besluitvorming  
verder te helpen. 

Voorzitter college 
Onze burgemeester respecteert in het college de collegiale 
verhoudingen. Tegelijkertijd vervult hij/zij als coördinator 
van gemeentelijk beleid en bestuurlijke kwaliteitsbewaker 
een complementaire rol door een klimaat te stimuleren van 
uitdaging, ruimte voor debat, zelfreflectie en handen uit de 
mouwen. Krijgt en neemt daarvoor de ruimte. Heeft daarbij 
weet van de belangrijkste inhoudelijke kwesties en ziet de sa-
menhang. Daarom wordt gevraagd afwegingen te verhelde-
ren, naar alternatieven te kijken en zo nodig een spiegel voor 
te houden. Is daarin niet terughoudend en draagt nieuwe 
perspectieven en mogelijkheden aan. Naast deze rol is hij/
zij ook voorzitter van de gemeenteraad en daarom wordt een 
stevige rolvastheid verlangd.

“Heeft oog voor de verschillende  
behoeftes en talenten van raadsleden  

en kan deze optimaal inzetten.”



SAMEN STERK 
VOOR OEKRAÏNE 
opvanglocatie Maurik 
 
Sinds	de	oorlog	in	de	Oekraïne	heeft	de	gemeente	Buren	
in	samenwerking	met	Veiligheidsregio	GelderlandZuid	een	
locatie	geschikt	gemaakt	voor	Oekraïnse	vluchtelingen.	De	
opvanglocatie	 ligt	op	een	stuk	grond	aan	de	rand	van	het	
dorp	Maurik.	Op	9	mei	begon	men	aan	de	werkzaamheden.	
Eind	 juli	 was	 de	 opvang	 klaar.	 In	 totaal	 zijn	 36	 chalets	  
geplaatst	voor	180	Oekraïnse	vluchtelingen	en	een	chalet	
voor	de	huismeesters.	De	locatie	is	ook	geschikt	voor	op
vang	in	de	wintermaanden.	De	opvang	wordt	gebouwd	voor	
een	periode	van	maximaal	twee	jaar.	

Meer informatie over de opvanglocatie 
vindt u op www.buren.nl/oekraine.

AANVULLENDE INFORMATIE

Beschikbaar gesteld 
De volgende documenten worden digitaal beschikbaar 
gesteld door de provincie.

•  Coalitieakkoord 2022-2026:  
Samen voor het Buren van morgen 

•  Toekomstoriëntatie Buren (fase 1) 

•  #Hoedan: invulling geven aan het toekomstprofiel 
van Buren (fase 2) 

•  Omgevingsvisie gemeente Buren 
 
Verbonden partijen  
(w.o. gemeenschappelijke regelingen)
• Regio Rivierenland

• Veiligheidsregio

Handige websites
•  Gemeente Buren:
 www.buren.nl 

•  Toerisme: 
 www.uitinderegio.nl/plaats/buren/ 

•  Doelgroepsanalyse: 
 www.allecijfers.nl/gemeente/buren

•  Imagoanalyse:
  www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/

burgerpeiling

•  Lokaal nieuws:
 www.hetkontakt.nl/tiel 
 www.fruitbode.nl/ 

Lokaal nieuws,

Fruitbode

Scan de code

Lokaal nieuws,

het Kontakt

Scan de code

Opvanglocatie 

Maurik 

Scan de code
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https://www.buren.nl/oekraine/
https://www.buren.nl
https://www.uitinderegio.nl/plaats/buren/
https://allecijfers.nl/gemeente/buren
https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/dashboard/burgerpeiling
https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/dashboard/burgerpeiling
https://www.hetkontakt.nl/tiel
https://fruitbode.nl/


Bezoekadres 
De Wetering 1
4021	VZ		Maurik	

Postadres
Postbus 23
4020 BA  Maurik 

Telefoon  14 0344 
E-mail  griffie@buren.nl
Website  buren.nl

Scan de code
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