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De gemeente Smallingerland is een dynamische, ambitieuze, enigszins 
eigenzinnige gemeente in Fryslân, op de grens met de provincie Groningen.

De gemeente heeft bijna 56.000 inwoners. Zo’n 45.000 daarvan wonen in 
Drachten dat daarmee de tweede kern van Fryslân is. De overige inwoners zijn  
verspreid over dertien dorpen met een inwoneraantal variërend van 40 tot 1700.

Smallingerland heeft een regiofunctie: het verzorgingsgebied omvat zo’n 
150.000 mensen. Zij komen naar Drachten om te winkelen, voor onderwijs, 
zorg, sport en cultuur.

Ook op het gebied van recreatie heeft Smallingerland het nodige te bieden: 
de gemeente ligt immers midden tussen het nationaal park De Alde Feanen, 
de Noardlike Fryske Wâlden, het Drents-Friese Wold en het Friese Merengebied. 

Door de Centrale ligging aan de A7 / N31 – N381 en de aanwezigheid van 
een binnenhaven neemt Smallingerland economisch gezien een belangrijke 
positie in Noord-Nederland in. Zo kent Smallingerland bijvoorbeeld het 
Innovatiecluster, 18 high tech bedrijven met 3800 medewerkers die samen 
werken aan de oplossingen voor de grote uitdagingen van de toekomst.

Smallingerland zoekt een energieke, 
betrokken burgemeester die onze mooie 
gemeente nog meer op de kaart zet!

Een paar cijfers over Smallingerland:

• 11.713 hectare land

• 905 ha binnenwater

• 24.797 woningen

• 4931 bedrijfsvestigingen

Bron: Beleidsplan  2019-2022



De burgemeester in de raad, het college en de organisatie

Sinds de verkiezingen van maart 2018 is het politieke landschap in 
Smallingerland flink gewijzigd. In juni 2018 is het nieuwe college 
geïnstalleerd. Zowel raad als college zijn in de nieuwe context nog 
zoekende naar een manier om respectievelijk aan het raadsprogramma 
en collegeprogramma invulling te geven. 

Dit vraagt van de burgemeester zowel als voorzitter van de raad als van 
het college uitdrukkelijk dat hij boven de partijen staat. Hij is een goede 
verbinder en coach. Politieke en bestuurlijke sensitiviteit en ervaring zijn
onontbeerlijk.                                                                           
Verder vragen we van de burgemeester een visie op de doorontwikkeling van 
de positie van de raad en de ontwikkeling van nieuwe vormen van 
lokale democratie.

De ambtelijke organisatie staat middenin een organisatie-ontwikkelingstraject 
genaamd “Organisatie in Beweging”. De organisatie komt uit een kwetsbaar 
verleden. De eerste tekenen van voorzichtig herstel van vertrouwen en blik 
naar de toekomst zijn er.  De  ingezette koers van de nieuwe directie vraagt 
dan ook om bestuurlijke steun. Die koers zet in op het hebben van de blik 
naar buiten om vanuit een moderne rolopvatting inhoud te kunnen geven aan 
de taken en opdrachten voor de komende jaren.

De huidige waarnemend burgemeester heeft, evenals zijn voorganger, 
de portefeuille Personeel en Organisatie in zijn pakket. Ook de nieuwe 
burgemeester zal onder andere voor dit onderdeel verantwoordelijk zijn. 
Daarom is organisatiegevoeligheid een vereiste en affiniteit met deze 
portefeuille een pré.
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zetelverdeling gemeenteraad Smallingerland

Er zijn een raadsprogramma en een coalitieakkoord op hoofdlijnen opgesteld. 
Belangrijke aspecten in beide stukken zijn het op een andere wijze bedrijven 
van politiek en het centraal stellen van de inwoners. De raad wordt vroegtijdig 
bij ontwikkelingen betrokken zodat hij de kaderstellende en controlerende 
rol goed kan invullen; het college hanteert een open bestuursstijl waarin ze 
proactief contact zoekt en onderhoudt met inwoners, ondernemers en 
maatschappelijke organisaties.

Naast de burgemeester bestaat het college uit vijf wethouders: twee van de 
ELP, één van de PvdA, één van de VVD en één van FNP/GroenLinks. Het 
college heeft op basis van het hoofdlijnenakkoord een collegeprogramma 
opgesteld.

In de gemeentelijke organisatie werken meer dan 400 mensen onder leiding 
van de gemeentesecretaris / algemeen directeur. Begin 2019 zullen er 
bovendien twee directeuren starten.                                                               



De burgemeester in Smallingerland

Smallingerland zoekt een burgemeester die breed betrokken is. Een 
burgemeester die gemakkelijk schakelt tussen het bezoeken van een 
100-jarige en het ontvangen van de directeur van de grote Philips-vestiging 
in Drachten.

Hij heeft aandacht voor de positie van de dorpen in Smallingerland, heeft een 
luisterend oor en is voor iedereen toegankelijk. 
Onze burgemeester is er trots op burgemeester van een Friese gemeente
te zijn. Hij heeft dan ook de inzet om de Friese taal binnen afzienbare tijd
passief te beheersen. We verwachten bovendien van de nieuwe burgemeester 
dat hij zich zo snel mogelijk in onze gemeente vestigt.

Er is een (digitale) enquête uitgezet onder de inwoners van Smallingerland. 
In totaal hebben 357 mensen hun mening gegeven over tien stellingen.         
Deze inwoners zien hun nieuwe burgemeester onder andere als iemand die 
zich in de wijken en dorpen laat zien, communiceert over zaken die spelen, 
zichtbaar aanwezig is bij evenementen en die een informele houding heeft. 

Ook is er een open vraag gesteld (“Als ik denk aan de nieuwe burgemeester 
van Smallingerland, dan zie ik iemand die ……”). 

In de figuur hieronder staan de meest genoemde kenmerken: 

Bron: enquête Citisens

Veiligheid 

Een belangrijk onderdeel van het werk van de burgemeester ligt op het terrein 
van openbare orde en veiligheid. In de kern Drachten, waar zoals gezegd ruim 
45.000 mensen wonen, is sprake van groot-stedelijke problematiek. Dit vraagt 
van de burgemeester een goed analytisch vermogen, daadkracht en regie.

“De burgemeester moet een betrokken verbinder zijn die tegelijkertijd 
distantie weet te bewaren.” (Quote Veiligheidsregio Fryslân) 
                         
“Het vermogen hebben betrokken veiligheidspartners bij elkaar te brengen 
om problematiek aan te pakken – dat zouden wij graag in de nieuwe 
burgemeester zien.” (Quote Politie Team Oost Fryslân)

Opgaven de komende jaren

De gemeente ziet zich de komende jaren voor uitdagingen gesteld. Behalve 
de al eerder genoemde, worden de volgende thema’s in het raadsprogramma 
genoemd:

 • gemeenschappelijke regelingen
 • sociaal domein
 • duurzaamheid en energietransitie
 • financiën 
 • economie
 • leefomgeving 
 • onderwijs  
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De burgemeester in de regio / provincie

Smallingerland kent door de centrale ligging en door de aanwezigheid van 
hoogwaardige industrie veel potentie. De gemeente wil zich graag verder 
profileren en zich met deze sterke troeven nog meer op de kaart zetten. 

Smallingerland kent een samenwerkingsagenda met de provincie Fryslân. 
Naast bereikbaarheid zijn een krachtige innovatieve industriële economie, 
voorzieningen voor de regio, versterking recreatie en toerisme, stad in een 
groene omgeving, volkshuisvesting / herstructurering en breedband hierin 
belangrijke thema’s. In alle projecten vormt duurzaamheid een wezenlijk 
aandachtspunt.

Op een aantal thema’s werken we samen in F4-verband (met Heerenveen, 
Súd-West Fryslân (Sneek) en Leeuwarden). Gezien de ligging kijkt 
Smallingerland ook over de grens naar Groningen. 

In deze processen wordt van de nieuwe burgemeester nadrukkelijk een rol 
verwacht. Omgevingsbewustzijn, strategisch denken en onderhandelings-
vaardigheid zijn hiervoor onontbeerlijk.

    
 En verder.....

 • voldoet de nieuwe burgemeester van Smallingerland natuurlijk aan 
  de algemene eisen die voor alle burgemeesters gelden: integer, 
  herkenbaar, onafhankelijk, verbindend en stressbestendig.
 • geldt dat, waar over de burgemeester als een “hij” wordt gesproken, 
  daar ook “zij” kan worden gelezen. 
 • worden de kwaliteiten van de burgemeester belangrijker gevonden 
  dan politieke kleur, leeftijd, enz.
 • verwachten we dat de nieuwe burgemeester zich voor minimaal 
  een volle ambtstermijn aan Smallingerland wil verbinden.
 • is het hebben of aanvaarden van nevenfuncties onderwerp van gesprek 
  met de raad.
 • kan een assessment deel uitmaken van de procedure.
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