
GEMEENTE ROOSENDAAL
 

Een daadkrachtig, open en  
loyale burgemeester gezocht  
die Roosendaal laat bloeien
Profielschets van de burgemeester
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Profiel van de gemeente Roosendaal

Ligging

Gelegen in de Brabantse Stedenrij op de scheiding tussen zand en klei in 

West-Brabant, leven bijna 80.000 inwoners in de dorpskernen Heerle, Moerstraten, 

Nispen, Wouw en Wouwse Plantage en de stad Roosendaal. De gemeente is zeer 

strategisch gelegen binnen de regio West-Brabant. Te midden van de wereldhavens 

Rotterdam en Antwerpen en gelegen op een kruising van belangrijke achterland-

verbindingen verder Brabant, Nederland en Europa in.

Roosendaal en de Roosendalers 

De afgelopen jaren heeft Roosendaal haar positie als tweede grootste gemeente 

van West-Brabant versterkt, onder meer met de komst van grote bedrijven, 

HBO-onderwijs en een sterke financiële positie.

Roosendaal is een werkstad bij uitstek. Werkgelegenheid staat hoog in het vaandel. 

Gezien haar centrumfunctie in de regio biedt Roosendaal een breed scala aan 

arbeidsplaatsen. Grootschalige bedrijventerreinen als Majoppeveld en Borchwerf 

bieden ruimte aan veel bedrijfstakken zoals onder meer moderne maakindustrie 

en logistiek. Roosendaal biedt voor vele bedrijven een goed vestigingsklimaat en 

toekomstperspectief. 

Op het gebied van de arbeidsmarkt wil Roosendaal zich richten op verschillende 

arbeidssegmenten. Inzetten om niet alleen iedereen werk te bieden, maar ook 

om innovatieve ontwikkelingen concreet te faciliteren. Kortom, Roosendaal heeft 

een bijzonder aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven en een toenemend 

aantal onderwijsinstellingen. Het biedt daarmee een stevig fundament voor een 

uitdagende en toekomstvaste werkgelegenheid.

Roosendaal is ook qua bereikbaarheid op veel manieren ontsloten. Via de weg, 

water, rail en buisleidingen sluit Roosendaal aan op (inter)nationale netwerken, 

maar ook in het personenvervoer blijft Roosendaal een vervoersknooppunt. Een 

belangrijke voorwaarde voor wonen, werken en verblijven.

Roosendaal heeft zich ontwikkeld tot een aantrekkelijke woon- en werkplek met 

grootstedelijk elan en bijbehorende voorzieningen. Roosendaal heeft een gunstige 

ligging, is een logistiek knooppunt, heeft tal van evenementen, een bruisend  

verenigingsleven, een ruim aanbod van onderwijsinstellingen, een verscheidenheid 

aan recreatiemogelijkheden, een aantrekkelijk buitengebied en dorpen met eigen 

trots en karakter. 

Mensen maken de gemeente. Zij geven de samenleving kleur, vorm en inhoud. 

Dé Roosendaler bestaat niet, maar inwoners van de gemeente Roosendaal zijn 

ondernemend. Een bepaalde mate van nuchterheid is de Roosendaler eigen; 

Roosendalers zijn wel trots, maar schreeuwen dat niet snel van de daken. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Lang, gezond, vitaal, sociaal en zelfstandig samenleven, in 
een vrolijke, levendige, schone, veilige, prettige, duurzame 
en economisch welvarende gemeente. Daar streeft 
Roosendaal naar. De gemeente heeft ambities voor de 
toekomst. Daar hoort een ondernemende mentaliteit bij.  
En die heeft de gemeente Roosendaal. Het is een gemeente 
in beweging, die vooruit kijkt.

De gemeenteraad van Roosendaal zoekt een burgemeester 
die voor de eenheid van de stad en dorpen staat en de 
Roosendaler weet aan te spreken. Een burgemeester 
met passie voor de gemeente en haar inwoners, open en 
toegankelijk, inspirerend en verbindend. Een burgemeester 
die participatie van alle Roosendalers nastreeft en bevordert.
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Roosendalers zijn ook betrokken, bijvoorbeeld bij hun leefomgeving. Er wordt 

door inwoners, gemeente, partners en maatschappelijke instellingen samengewerkt 

om initiatieven van inwoners voor het versterken van de vitaliteit in wijken en 

dorpen te realiseren. Ook op sociaal gebied staan inwoners voor elkaar klaar en 

zoeken de samenwerking op.

Het echte Roosendaal zit hem in de cultuur. De ondernemende, inventieve  

en organisatorische geest van inwoners en ondernemers. Hierbij toont ook de  

gemeentelijke organisatie een slagvaardig en resultaatgericht beleid. Deze  

combinatie maakt de gemeente innovatief. Vernieuwingen zijn essentieel voor de 

toekomst van de gemeente: groei van inwoners. Het aantrekken van ondernemingen 

en het verbeteren van het leefklimaat zijn de doelstellingen die Roosendaal een 

goede toekomst garanderen.

 
Bestuursakkoord

Het bestuursakkoord, ‘Duurzaam, Sterk en Aantrekkelijk’, is een akkoord op 

hoofdlijnen. Het is de leidraad voor de bestuursperiode 2018-2020 waarbij de  

gemeenteraad de ruimte wordt geboden om kaders en strategische beleidskeuzes 

mee te geven voor verdere uitwerking van het akkoord. 

Het bestuursakkoord is de bestuurlijke start voor een toekomstgerichte koers. 

Een futureproof Roosendaal op het gebied van duurzaamheid, maar dit geldt ook 

voor de nodige omvangrijke transities die noodzakelijk zijn op ruimtelijk, sociaal 

en economisch gebied. 

Uitdagingen en ambities waar Roosendaal niet alleen voor staat. Opgaven die in 

gezamenlijkheid met inwoners, bedrijfsleven en maatschappelijk veld vragen om 

interactieve en participatieve aanpak en uitvoering.

Het gemeentebestuur kiest voor een duidelijke en open bestuursstijl, waarbij 

onderling respect vanzelfsprekend is en de relatie met de fracties, raad en inwoners 

in goede samenwerking verloopt. De gemeente kent haar positie, wil zichtbaar 

zijn in de wijken en onze dienstverlening is up to date.

Regionale & Euregionale samenwerking

Roosendaal onderkent als geen ander dat regionale samenwerking noodzakelijk is 

om de positie van de regio zeker te stellen en daarbij de eigen belangen en ambities 

niet uit het oog te verliezen. Acteren in een regionale context vergt bestuurlijk 

een continu schakelproces op de verschillende overlegtafels en netwerken van 

nationaal tot lokaal niveau. 

Waar belangen vaak dwars door elkaar lopen, betekent dit dat we de ambtelijke 

en bestuurlijke netwerken zorgvuldig moeten benutten en onderhouden. Daar 

waar nodig de samenwerking verstevigen, uitbouwen en waar mogelijk regie of 

lobby voeren op zowel regionaal als Europees niveau. 

Bijzondere aandacht heeft ook dat Roosendaal haar positie moet pakken om met 

buurgemeenten aan weerszijde van de landsgrens te komen tot verdere ontwikkeling 

en versterking van de grenspositie. In deze Euregionale hectiek is het nodig om 

de nodige bestuurlijke daadkracht te blijven ontwikkelen, om eigen uitdagingen 

en kansen te verzilveren en zich als gemeente te profileren.
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Kerncijfers  

gemeente Roosendaal

Oppervlakte 107,21 km²

Kernen

 > Roosendaal  67.177

 > Wouw  4605

 > Heerle  1299

 > Nispen  1246

 > Wouwse Plantage  593

 > Moerstraten  403

 > Verspreide huizen dorpen  1718

Aantal inwoners  77.041

 > t/m 18 jaar  15.457

 > 19 t/m 24 jaar  5.192

 > 25 t/m 44 jaar  17.362

 > 45 t/m 64 jaar  22.930

 > 65+  16.100

Aantal woningen  34.604

 > Koop  21.635

 > Huur  12.969  

 

Gemiddelde WOZ-waarde € 207.000 (1-1-2018)

Arbeidsplaatsen  738

 per 1000 inwoners in de leeftijd  

 van 15 t/m 64 jaar 

Percentage werkloosheid  4% (2017)

Gemiddeld inkomen  € 23.400

Omvang gemeentelijke begroting 2019  € 219 miljoen

Bedrijven 119 

 per 1000 inwoners in de leeftijd  

 van 15 t/m 64 jaar 

Scholen

 > Basisonderwijs  30 scholen

 > Middelbaar onderwijs  4 scholen

 > MBO  4 scholen

 > HBO  1 school

Roosendaal  
67.177

Nispen  
1246

Wouwse Plantage  
593

Wouw  
4605

Heerle 
1299

Moerstraten  
403

Oppervlakte  
107,21 km²
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Profiel van de burgemeester

Vanzelfsprekend dient u te beschikken over de vijf basiseigenschappen: integer, 

onafhankelijk, verbindend, herkenbaar en stressbestendig. Integriteit staat hoog 

in het vaandel. U heeft een goed ontwikkeld moreel kompas. Daarin heeft u een 

voorbeeldfunctie. Daarnaast bent u in staat om (groepen) mensen samen te brengen, 

te laten samenwerken en tegenstellingen kunt u overbruggen.

Naast dat u beschikt over de hierboven genoemde basiseigenschappen bent u: 

 > Een verrassende verbinder

 > Intrinsiek betrokken

 > Communicatief (slag)vaardig

 > Een daadkrachtige persoonlijkheid

Deze persoonlijke- en bestuursvaardigheden zijn van belang voor het realiseren 

van onderstaande ambities.

Verbinding in de samenleving

Inwoners en gemeenteraad verwachten dat u een betrokken burgemeester bent 

met hart voor heel Roosendaal, zowel voor de stad en dorpen als voor inwoners, 

ondernemers en organisaties. U fungeert proactief als boegbeeld van de  

gemeente en van de gemeenschap. 

U weet wat er in de samenleving speelt en wilt graag deel uitmaken van de sa-

menleving. Daarom zoekt u ook actief contact met de samenleving. U bent voor 

alle inwoners benaderbaar en biedt een luisterend oor. U bent authentiek en kunt 

contacten met inwoners leggen en onderhouden. U bent bewust van het gezelschap 

waarin u zich bevindt en u bent in staat uw communicatiestijl hierop aan te passen. 

U bent oprecht empathisch en attent. 

U ziet communiceren als werkwoord. Dit betekent dat u mensen opzoekt en 

daarbij niet alleen uitleg geeft, maar ook luistert en informatie ophaalt. U treedt 

op de voorgrond wanneer dit in bepaalde gevallen van u wordt verwacht, maar 

publiciteit hierbij is geen doel op zich.
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Verkleinen afstand tussen bestuur en samenleving

Er is een afstand tussen bestuur en samenleving. U zet zich in om deze afstand te 

verkleinen. Binnen de ambtelijke organisatie jaagt u dit ook aan. U ziet communicatie 

als een middel om de afstand tussen inwoner, bestuur en organisatie te verkleinen. 

Participatie van inwoners neemt u serieus.

U bent sociaal vaardig en heeft een transparante stijl van besturen en een open 

stijl van communiceren en u wakkert deze stijl ook binnen de ambtelijke organisatie 

aan. U bent bewust van uw omgeving in al haar diversiteit en u bent in staat uw 

handelen hierop aan te passen.

Zowel goed als slecht nieuws brengt u consequent naar buiten. Niet alleen in 

goede maar ook in slechte tijden bent u zichtbaar. 
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Een veilig Roosendaal

U bewaakt te allen tijde de openbare orde en veiligheid binnen de gemeente 

op basis van uw wettelijke taken en het integraal veiligheidsplan. Hierbij bent u 

proactief en heeft u oog voor communicatie. Veiligheid staat altijd voorop. 

Wanneer de veiligheid in het gedrang komt of dreigt te komen, bent u besluit-

vaardig en treedt u daadkrachtig op, echter altijd vanuit bedachtzaamheid. U 

bestrijdt ondermijning en zet zich in om drugsoverlast en -criminaliteit weg te 

nemen. U hebt een belangrijke rol waar het gaat om integriteit en het voorkomen 

van (de schijn van) belangenverstrengeling.

Naast aandacht voor objectieve veiligheid heeft u ook oog voor subjectieve 

veiligheid. U laat zien dat u begrip hebt voor zorgen van inwoners en geeft hen 

vertrouwen dat ze veilig zijn.

U ziet de kracht van samenhang. U bent in staat om burgemeesters uit de regio 

bij elkaar te brengen en verbinding aan te brengen zodat ook kleinere gemeentes 

in positie gebracht worden. U beziet veiligheidsvraagstukken niet alleen vanuit 

stedelijke omgeving maar tevens vanuit een landelijk omgeving.

U signaleert kansen en handelt hiernaar. Uit eigen beweging onderneemt u acties 

om doelen te realiseren. Als de situatie hierom vraagt bent u in staat om snel op 

te treden en neemt hierin ook het voortouw. Als portefeuillehouder Openbare 

orde en Veiligheid staat u stevig in uw schoenen, treedt daadkrachtig op, bent 

koersvast maar altijd met gevoel voor de situatie. U biedt veiligheid en communiceert 

zorgvuldig met alle betrokkenen.
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Versterken positie in de regio

Van de gemeente Roosendaal zal steeds meer een leidende en gezaghebbende 

rol worden verwacht in de regio. U onderkent het belang van regionale samen-

werking, ook met omliggende kleinere gemeenten, om richting grotere steden 

de economische positie te bewaken en te versterken. Daar waar nodig wordt de 

samenwerking verstevigd of uitgebouwd en wordt regie of lobby gevoerd. U heeft 

hierin zowel een voortrekkers- als verbindingsrol. U beschikt over een wijdvertakt 

netwerk en u bent in staat dit verder uit te breiden. Van u wordt verwacht dat u 

de positie van de gemeente in de regio proactief versterkt. U benut hiervoor uw 

bestuurlijke netwerken.

Bevorderen samenspel bestuur

Het is van belang dat u als voorzitter van de raad en het college oog en oor heeft 

voor onderlinge verhoudingen met het oog op voortgang in de besluitvorming en 

instandhouding van de goede sfeer. U brengt gemeenteraad en college in positie 

en vervult hierin een onafhankelijke en onpartijdige rol.

Van u wordt verwacht dat u de discussie in goede banen leidt en laat uitmonden 

in heldere en duidelijke besluitvorming. U geeft uw rol als voorzitter van de raad 

op zo’n manier gestalte, dat u daarin mede aanvulling geeft aan de duale verhouding 

tussen raad en college. U stelt de raad in staat zijn kaderstellende rol te vervullen.

Het college wil het collegiaal bestuur waarmaken door als een hecht team samen 

te werken. U vervult hierin een complementaire rol door een klimaat te stimuleren 

van uitdaging, ruimte voor debat, zelfreflectie en handen uit de mouwen. In feite 

bent u de smeerolie binnen het college. U brengt de discussie verder en weet 

deze in perspectief te plaatsen. U heeft daarbij weet van de belangrijke inhoudelijke 

kwesties en ziet de samenhang. Van u wordt daarom gevraagd afwegingen te  

verhelderen, naar alternatieven te kijken en zo nodig een spiegel voor te houden.

Tot slot

Deze profielschets vormt de grondslag van de door de Vertrouwenscommissie 

met de kandidaten te voeren gesprekken. Jaarlijks vindt (met de evaluatiecommissie) 

een evaluatiegesprek plaats, waarbij toetsing aan dit profiel het uitgangspunt is.

Om overtuigend als eerste burger èn als inwoner een verbinding met de  

Roosendaalse samenleving te hebben wordt van u verwacht dat u zich binnen de 

wettelijke termijn in de gemeente vestigt. Er is geen ambtswoning beschikbaar.

De raad staat niet negatief tegenover nevenfuncties, mits overlegd met de raad 

en het college en niet strijdig zijn of lijken met de belangen van de gemeente. 

De Vertrouwenscommissie kan besluiten tot een assessment als onderdeel van de 

selectieprocedure.
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samenleving omgeving
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Inwonersconsultatie

Wat verwachten inwoners van hun burgemeester?

Inwoners zijn gevraagd mee te denken met deze profielschets. Door middel van 

een digitale vragenlijst konden inwoners van 3 t/m 13 januari hun ideeën geven 

voor ‘de beste burgemeester voor Roosendaal’. 

In totaal zijn 1.492 vragenlijsten ingevuld. Gevraagd is basiseigenschappen en 

bestuurseigenschappen die van de nieuwe burgemeester verwacht worden, te 

prioriteren.

Basiseigenschappen

 > Integer (48,1%)

 > Onafhankelijk (17,2%)

 > Verbindend (17,0%)

Bestuurseigenschappen

 > Betrokken (69,4%)

 > Daadkrachtig (40,5%)

 > Communicatief (37,7%)

 > Besluitvaardig (34,5%)

 > Deskundig (30,4%)

In de vragenlijst zijn tegengestelde persoonlijkheidsstijlen gepresenteerd. Gevraagd 

is de gewenste persoonlijkheidsstijl aan te geven. Daarbij werd gevraagd de mate 

van nadruk van de gekozen stijl op een oplopende schaal van 1 t/m 5 aan te geven.

Persoonlijkheidsstijlen

 > Visionair (19,3% schaal 2)

 > Extravert (22,2% schaal 3)

 > Op de voorgrond als bestuurder (19,6% schaal 2)

 > Bedachtzaam (23,7% schaal 2)

 > Regie op proces (18,8% schaal 1)

 

‘Trots zijn en  
dit uitstralen’
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‘Aanspreekbaar 
voor iedereen’

‘Weet wat er in 
de gemeente speelt’

TOP

3
TOP

5
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Bezoekadres

Stadserf 1

T 14 0165

info@roosendaal.nl

Postadres

Postbus 5000

4700 KA Roosendaal

roosendaal.nl


