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VACATURE VOOR WETHOUDER D66 AMERSFOORT 

Wij zoeken een gedreven, ondernemende sociaalliberale bestuurder 

Aanleiding 

In Amersfoort is per direct een vacature ontstaan voor wethouder. De huidige wethouder is recent teruggetreden 
vanwege gezondheidsredenen.  

D66 heeft 2, van in totaal 5, wethouders in een college met PvdA, CU en VVD. In de gemeenteraad bezet D66 
negen van de 39 zetels. 

Vereisten 

Met nog ruim een jaar te gaan voor de verkiezingen, zijn er een aantal dossiers die op dit moment bijzondere 
aandacht verdienen (Duurzaamheid, Visie Stadshart, Economie). Het streven is om de nieuw voorgedragen 
wethouder per 7 maart 2017 te installeren.  

Amersfoort is een dynamische stad met een dynamische raad. De wethouder opereert daarbinnen met flair, takt, 
kennis van zaken en overtuigingskracht. Hij of zij is in het college van B&W een teamspeler en verbinder. 
Politieke sensitiviteit en ondernemerschap zijn van groot belang. 

Vanwege de relatief korte periode tot aan de gemeenteraad verkiezingen in maart 2018 zoeken wij een ervaren 
bestuurder die in een vergelijkbare gemeente werkt of heeft gewerkt. Ervaring met het wethouderschap buiten de 
eigen vestigingsplaats is een pré. 

De huidige portefeuille (economie, ruimtelijke ordening, citymarketing en toerisme, duurzaamheid, innovatie en 
stadshart) blijft voorbehouden aan D66 en staat derhalve niet ter discussie in het college. Ervaring met Economie 
en Ruimtelijke Ontwikkeling is vereist, evenals kennis omtrent de omgevingswet en de invoering daarvan. Voor 
de andere terreinen is affiniteit een minimale vereiste.  

Planning 

De planning is strak vanwege bovengenoemde redenen.  

 Week 6  werving 

 Week 7/8 selectie en gesprekken 

 Week 8/9 antecedenten onderzoek 

 Week 10 7 maart, verwachte installatie  

De werving en selectie 

De kandidaten sturen een motivatiebrief en een uitgebreid CV. Uiterlijke indieningstermijn zondag 12 februari 
24:00 uur. Eerst vindt er een briefselectie plaats. Daarna zullen geschikte kandidaten worden uitgenodigd voor 
een eerste gesprek in week 7/8. 

De wervings- en selectiecommissie bestaat uit een onafhankelijke voorzitter, de vicefractievoorzitter, een 
fractielid, de voorzitter van het bestuur van de afdeling in Amersfoort. De zittende D66 wethouder heeft een 
adviserende rol. 

Er zullen naar alle waarschijnlijkheid 2 gesprekken zijn met de geschikte kandidaten. 
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Antecedentenonderzoek 

In week 9 worden antecedenten nagetrokken en alle noodzakelijke formaliteiten afgewikkeld.  

Installatie 

We gaan uit van installatie tijdens de raadsvergadering van dinsdag 7 maart 2017. 

Interesse? 

U kunt uw motivatiebrief en uitgebreid CV mailen naar Martin Fröberg: voorzitter@D66amersfoort.nl  

Voor vragen kunt u bellen met fractievoorzitter Bart Huijdts: 06-51348076 

COMPETENTIES VAN ONZE WETHOUDER  

Denken (cognitieve competenties)  

- Visie. Vermogen zaken in een breder kader te zetten; conceptueel en beleidsmatig denken met daarbij 
de lange termijn voor ogen.  

- Analytisch vermogen. Het vermogen een probleem te analyseren tot alle relevante informatie 
beschikbaar is en het probleem op te delen in hanteerbare proporties.  

- Oordeelsvorming. Op basis van informatie en eigen analyse tot een weloverwogen standpunt of 
beslissing komen, ook onder grote druk als de urgentie hoog is. 

Kracht (realisatie competenties)  

- Initiatief. Kansen en mogelijkheden signaleren en zelfstandig actie ondernemen.  
- Stressbestendigheid. Evenwichtig en effectief presteren en reageren onder wisselende  en complexe 

omstandigheden.  
- Verantwoordelijkheid. Verantwoording nemen voor aangegane verplichtingen en de consequenties van 

de verplichtingen dragen.  
- Onderhandelen. Het bereiken van een goed resultaat zonder relaties te schaden, wanneer sprake is van 

tegengestelde belangen. Tevens acceptatie voor ideeën en standpunten verkrijgen door communicatie 
en persoonlijk overwicht.  

- Verbinden. In staat om op een positief constructieve wijze samen met de stad (inwoners, college, fractie 
en raad) de ambitieuze opgaves aan te gaan.   

Leervermogen 

- Nieuwsgierig. Kan door de juiste vragen te stellen snel tot de kern doordringen.  
- Opnamevermogen. Staat open voor nieuwe informatie. Neemt initiatief om aan nieuwe informatie en 

ideeën te komen en zoekt praktijkervaringen op.  
- Reflectie. Durft te reflecteren op de eigen rol en functioneren en kijkt waar het nog beter kan.  
- Verplaatsen. Kan zich verplaatsen in anderen en verdiept zich in de ideeën en theorieën van anderen en 

gaat daarbij constructief om met de reflecties van andere belanghebbenden. 

Politieke sensitiviteit 

- Strategisch. Doorziet maatschappelijke en politieke processen. Ziet politieke kansen en gevaren.  
- Beïnvloeden. Is in staat ideeën, posities en partijen te verbinden en anderen effectief te beïnvloeden.  
- (Politiek) sensitief. Is zich bewust van verschillende belangen die spelen en heeft inzicht in welke 

personen en groepen invloed hebben. Voelt aan wat er onderhuids speelt. 
- Netwerker. Het vermogen te werken in teamverband en, zowel binnen als buiten dit team, relaties op te 

bouwen, te onderhouden en te benutten die nu of in de toekomst van belang kunnen zijn om werk 
gerelateerde doelen te realiseren.  

- Sociaalliberaal. Herkent sociaalliberale kansen en weet die te benutten. 

Ondernemend 

- Ondernemend. Ziet kansen en mogelijkheden. Neemt zelf initiatief, ziet bedreigingen als kansen en haakt 
onmiddellijk in op nieuwe ontwikkelingen.  
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