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Inleiding
Sinds het vertrek van de vorige kroonbenoemde bur-
gemeester, de heer Pieter van Maaren, die in 2019 
werd benoemd als burgemeester van Zaltbommel, 
wordt het ambt van burgemeester waargenomen 
door mevrouw Ineke Bakker.

Na het vertrek van dhr. Van Maaren is in overleg 
met de Commissaris van de Koning van de provincie 
Flevoland besloten de vacature open te stellen voor 
een kroonbenoemde burgemeester. 

Voor de nieuwe burgemeester van de gemeente Urk 
is door de gemeenteraad een profielschets opgesteld. 
Hierin wordt aangegeven wat voor burgemeester 
wij zoeken. Deze profielschets gaat allereerst in 
op het profiel en de ambities van de gemeente 
Urk. Vervolgens is het profiel van de burgemeester 
beschreven en de gevraagde leiderschapsstijl en 
competenties. Ten slotte treft u informatie aan over 
de voorwaarden en de procedure. 

Aan de inwoners van Urk is gevraagd mee te denken 
over het profiel van de nieuwe burgemeester. Zij 
konden via een enquête aangeven wat zij belangrijk 
vinden.

In totaal ontvingen wij 480 reacties op de enquête. 
Een samenvatting van de inwonersconsultatie treft u 
op de laatste pagina aan. 

Waar in deze profielschets wordt gesproken over 
“hij” kan ook “zij” worden ingevuld.
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Profiel van de gemeente Urk
Urk is een voormalig eiland in de Zuiderzee 
en binnen Flevoland een karakteristieke en 
eigenzinnige gemeente. Door de inpoldering 
van de Zuiderzee werd Urk in 1939 onder-
deel van het vaste land.
De geschiedenis van Urk gaat, voor zover 
bekend, terug tot het jaar 966. De rijke histo-
rie is goed merkbaar in het pittoreske dorp. 
Je vindt er een oude kern, sfeervolle havens, 
de vuurtoren en natuurlijk het dialect.

Onder Urkers leeft het eilandgevoel nog 
steeds. Men heeft het in Urk daardoor nog 
steeds over “op Urk” in plaats van “in Urk”. 
Omdat Urk altijd een eiland is geweest, is 
de scheepvaart en de visserij een belangrijk 
element. Dat is door de inpoldering niet ver-
dwenen. Nog steeds ligt Urk aan het water 
en hoewel de Zuiderzee tegenwoordig het 
IJsselmeer heet, is de visserij nog steeds erg 
belangrijk voor Urk. Urk heeft de grootste 
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vissersvloot van Nederland.
Op dit moment heeft Urk ruim 21.000 inwo-
ners en daar komen er iedere drie jaar zo’n 
1000 inwoners bij. Urk groeit in snel tempo 
richting 30.000 inwoners. De gemeente Urk 
heeft stevige ambities en staat voor grote 
uitdagingen. Dat vraagt niet alleen van het 
gemeente bestuur visie en daadkracht, maar 
zeker ook van de burgemeester. Wie op Urk 
geboren is, wil daar over het algemeen ook 

blijven wonen. Dat betekent het nodige voor 
de woningbouw, de werkgelegenheid, de 
maatschappelijke voorzieningen, etc.
Het gemeentebestuur van Urk heeft de 
ambitie om de geschetste groei zo goed 
mogelijk te faciliteren. De belangrijkste 
ambities en doelen voor de komende jaren 
zijn daartoe vormgegeven in een vijftal 
opgaven, te weten: Urk werkt, Urk verbindt, 
Urk leeft, Urk leert en Urk met elkaar.
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Urk werkt
Groei van de werkgelegenheid is van groot belang 
voor de snelgroeiende beroepsbevolking van Urk. 
Het liefst werkgelegenheid dicht bij huis, want dat is 
duurzaam. Urkers zijn ondernemend van aard en de 
arbeidsmoraal is hoog. De werkloosheid is al jaren 
zeer laag en de ontwikkeling van de bedrijvigheid 
gaat voortvarend. In dat kader is de ontwikkeling van 
het nieuwe bedrijventerrein “Port of Urk” en de rea-
lisatie van buitendijkse Maritieme Servicehaven van 
groot belang.  Urk ontwikkelt zich in rap tempo tot 
hét maritieme centrum van het Noorden. 

Urk verbindt
Goede bereikbaarheid, degelijk openbaar vervoer en 
ontsluiting van Urk zijn ambities van het gemeente-
bestuur. De bebouwde kom van Urk is bereikbaar via 
3 ontsluitingswegen. De Domineesweg is voor Urk 
de slagader als het gaat om de ontsluiting met de 
snelweg A6 en N50/A50. De realisatie van de nieuwe 

Zeeheldenwijk, de Port of Urk en de Maritieme 
Servicehaven zorgen voor uitdagingen op het gebied 
van verkeer en (openbaar) vervoer.

Urk leeft
Urk groeit in rap tempo richting 30.000 inwoners. 
Dat zorgt ook voor uitdagingen op het sociaal-maat-
schappelijk vlak. Het voorzieningenniveau is goed 
maar moet wel gelijke tred houden met de groei van 
de bevolking. In de nieuwe woonwijk Schokkerhoek, 
een woonwijk waar vanaf 2030 ruim 1500 woningen 
aanwezig zijn, wordt hieraan extra aandacht gegeven 
met een voorzieningencentrum centraal in de wijk. 
De uitdaging is om de kracht van Urk, het omzien 
naar elkaar, vast te houden.
Ook de sport- en recreatieve voorzieningen moeten 
gelijke tred houden met de groei van de bevolking. 
Een plan waar Urk aan werkt is de realisering van een 
sportboulevard en extra sportvoorzieningen zoals 
een nieuwe sporthal.
Urk is betrokken, samen met andere gemeenten, bij 
een pilot met het IJslands preventiemodel daar waar 
het gaat om het preventiebeleid met betrekking tot 
het gebruik van genotsmiddelen.
Bij een verdere groei hoort ook de groei van de nieu-
we natuur. Dit biedt mogelijkheden voor recreatie 
dicht bij huis, zoals wandelen, fietsen en sportieve 
activiteiten.
Het behoud van de cultuurhistorie is een belangrijk 
punt voor de oudste gemeente binnen Flevoland. Dit 
is terug te vinden in de inspanningen om het palen-
scherm rondom het voormalige eiland te restaure-
ren, maar ook in het bijzonder rond onze historische 
haven. Het behoud van de cultuurhistorische waarde 
is van groot belang voor de beleving van de leefkwa-
liteit.

Quotes inwonersconsultatie

De burgemeester van Urk….

“ Moet dynamisch en standvastig zijn en zich 
goed op de hoogte laten brengen van wat er hier 
allemaal speelt.” 

“moet een plezierig persoon zijn voor alle 
doelgroepen”

“is recht door zee, meet met één maat en zorgt 
voor een positieve vibe in het nieuws naar buiten.” 
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Urk leert
Urk heeft een relatief zeer jonge bevolkingsstruc-
tuur. Per jaar worden ruim 350 kinderen geboren en 
de migratie is vrijwel nihil. Dit heeft gevolgen voor 
de onderwijsvoorzieningen, met name de bereik-
baarheid van de voortgezet onderwijsvoorzieningen. 
Goed openbaar vervoer, per bus en trein, is in dat 
kader essentieel.
De werkgelegenheid op Urk is goed, zelfs dusdanig 
dat Urk vele arbeidsmigranten nodig heeft om de 
vraag het hoofd te kunnen bieden. Tegelijkertijd zien 
we dat de bedrijvigheid op Urk steeds verder mecha-
niseert en vraagt om hoger opgeleid personeel. Urk 
wil investeren in de ontwikkeling van haar inwoners, 
niet alleen van de jeugd maar ook van de oudere 
werknemers. De doorontwikkeling van het maritie-
me opleidingscentrum is voor Urk van groot belang. 

Urk met elkaar (“mit eenkanger”)
De sociale cohesie op Urk is groot. Vele inwoners 
zijn geboren en getogen op Urk en hebben ook hun 
familie zeer nabij. Dit maakt dat het omzien naar 
elkaar de Urkers met de paplepel wordt ingegoten. 
In de zorgsector zien we dat terug in het grote aan-

tal vrijwilligers dat zich inzet voor de zorg voor de 
medemens.
Ook in de buurten is het “mit eenkanger”-gevoel 
sterk verankerd. Iedere buurt op Urk heeft wel een 
buurtvereniging waarin mensen met elkaar activi-
teiten ondernemen om het leefklimaat in de buurt 
goed te houden.
Het gemeentebestuur bevordert waar mogelijk de 
participatie van burgers in het beleid en openbaar 
gebied. Dat geeft een zekere dynamiek in het be-
heer en onderhoud van de openbare ruimte en de 
kwaliteit van de leefomgeving. De ambitie is om 
deze kwaliteiten te behouden bij een groeiende be-
volking.

Bestuur
De gemeenteraad bestaat uit 19 raadsleden. De 
verdeling is als volgt: ChristenUnie (5 zetels), CDA (4 
zetels), Hart voor Urk (4 zetels), SGP (3 zetels),  
Gemeentebelangen (2 zetels) en PVV (1 zetel).
Het college wordt naast de burgemeester gevormd 
door 1 wethouder van de ChristenUnie, 1 van Hart 
voor Urk en 1 van SGP.

Quotes inwonersconsultatie

De burgemeester van Urk….

“is betrouwbaar, weet Urk positief te promoten 
en staat naast de burger.”

“is een mensenmens” 

“Heeft een pragmatisch aanpak, zet zich in voor 
alle inwoners en werkt nauw samen met collegae 
in NOP/ Den Haag/ Brussel.”
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Gemeenteraad en college zoeken 
samen het goede voor Urk in het 
belang van de inwoners en het 
bedrijfsleven.
De huidige burgemeester heeft 
naast de wettelijke taken ook de 
verantwoordelijkheid voor een 
bredere inhoudelijke portefeuille. 
De volgende portefeuilles zijn 
momenteel bij de huidige burge-
meester belegd:
• Algemene bestuurlijke zaken
• Bestuurlijke coördinatie
• Representatie
• Internationale zaken
• Samenwerking
• Openbare orde en veiligheid
• ICT
• Jeugdhonken
• Personeel en organisatie
• Integraal toezicht en hand-

having
• Brandweerzaken
• Financiën
• Grondbeleid/grondbedrijf
• Dienstverlening
• Communicatie

De ambtelijke organisatie kent 
een platte organisatie met circa 
140 medewerkers. De organisatie 
telt drie afdelingen:
• Dienstverlening
• Ruimte & Beheer
• Bestuurs- en Management-

ondersteuning
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Rollen van de burgemeester
Boegbeeld binnen Urk 
Onze burgemeester is oprecht geïnteresseerd in de 
inwoners, kan zich inleven in de identiteit van ons 
dorp en treedt verbindend op. De burgemeester is 
zichtbaar, benaderbaar en aanspreekbaar voor ons 
allemaal. Hij is echt ónze burgemeester (herkenbaar 
en van ons). Hij moedigt instellingen en organisaties 
aan om samen en met de gemeente op te trekken. 
Onze burgemeester communiceert open en helder 
met alle geledingen van onze samenleving, waar 
mogelijk relativerend en met humor. Hij heeft na-
tuurlijke affiniteit met jongeren. Op het terrein van 
openbare orde en veiligheid treedt de burgemeester 
daadkrachtig op als lokale autoriteit.
Alle partijen in de gemeenteraad nemen Gods 
Woord als uitgangspunt voor hun politiek handelen. 
De burgemeester behoort voldoende inschattend en 
oplossingsgericht vermogen te bezitten om op res-
pectvolle wijze met de godsdienstige overtuigingen 
van de burgers om te kunnen gaan. 
Verwacht wordt dat de burgemeester als eerstver-
antwoordelijke voor de openbare orde en veiligheid 
en als vertolker van de bevolking inhoud kan geven 
aan de christelijke waarden en normen gegrond op 
Gods Woord, in beleid en bestuur. 

Boegbeeld buiten Urk 
Urk is een zelfstandige, authentieke gemeente die 
veel waarde hecht aan goede contacten met haar 
omgeving. Onze burgemeester erkent de meerwaar-
de van samenwerkingsrelaties met andere gemeen-
ten en de provincie en weet daarin kansen te benut-
ten. Hij toont initiatief en behartigt op overtuigende 

en enthousiaste wijze de belangen van Urk in het 
overleg met andere gemeenten, samenwerkingsver-
banden, provincie en rijk. De burgemeester hanteert 
hierbij een open en verbindende houding. 

Voorzitter raad 
Als voorzitter van de raad zorgt de burgemeester 
ervoor dat de politieke discussie ten volle wordt 
ingezet om te komen tot goede en volwaardige 
besluiten. Hij ziet toe op een zorgvuldig besluitvor-
mingsproces en stelt zich onafhankelijk op in het 
politiek-bestuurlijke krachtenveld. Als voorzitter van 
de raad hecht de burgemeester waarde aan een 
goed debat. Hij speelt adequaat in op ontstane situa-
ties. Daarbij maakt hij op gepaste manier gebruik van 
procedures. Hij toont voldoende lef en daadkracht 
om de rol van voorzitter op te eisen op momenten 
dat dit aan de orde is. Als voorzitter bewaakt en be-

Quotes inwonersconsultatie

De burgemeester van Urk….

“is iemand die Urk als de parel van Flevoland 
beschouwt!”

“is iemand met hart en ziel voor de Urker 
samenleving en die optreedt in situaties waarin 
dat wordt gevraagd!”

“maakt zich hard voor de visserij”
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vordert hij de goede verhoudingen en treedt waar 
nodig op als vertrouwenspersoon. 

Voorzitter college 
In onze gemeente is collegiaal bestuur het uit-
gangspunt. De burgemeester weet het college uit 
te dagen het beste uit zichzelf te halen, waarbij 
verantwoordelijkheden altijd op de juiste plek blij-
ven. Als voorzitter van het college stimuleert hij de 
onderlinge samenwerking en integraliteit. Hij geeft 
ruimte voor debat en hij bewaakt de kwaliteit en sa-
menhang van de besluitvorming. Hij heeft oog voor 
verschillende meningen en bevordert een gedragen 
oplossing. Hij bewaakt de onderlinge verhoudingen 
en draagt mede zorg voor een sfeer waarin zaken in 
alle openheid besproken worden. 

Portefeuillehouder wettelijke taken 
Urk is een relatief veilige gemeente. Tegelijkertijd 
zijn er de nodige risico’s waarop de burgemeester 
alert is. Onder andere vragen het voorkomen en be-
strijden van drugscriminaliteit en ondermijning zijn 

aandacht. De burgemeester kijkt niet weg maar pakt 
aan. Hij behartigt de belangen van Urk in de Veilig-
heidsregio en onderhoudt goede contacten met po-
litie en brandweer. 

Schakel tussen raad, college, organisatie en griffie 
In onze gemeente streven raad, college, ambtelijke 
organisatie en griffie naar een goede samenwerking, 
met erkenning en respect voor elkaars rollen in ons 
duale bestel. De natuurlijke houding van de burge-
meester is dat hij hierop toeziet en bij eventuele 
conflictsituaties op kundige en afgewogen wijze in-
tervenieert door deze bespreekbaar te maken. Hij is 
moeiteloos in staat hoofd- en bijzaken te onderschei-
den. Met overzicht, kennis van zaken en diplomatie 
brengt hij partijen op één lijn. Zodanig dat steeds 
een integrale aanpak voor de onderliggende zaak 
wordt gevonden. 

Quotes inwonersconsultatie

De burgemeester van Urk….

“is recht door zee!”

“is een schaap met vijf poten die naadloos past 
binnen de Urker gemeenschap”

“is een allround burgemeester, en van alle 
markten thuis.”
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Competenties
Bestuursstijl
Onze burgemeester legt verbinding tussen mensen, 
thema’s en belangen. Zowel binnen als buiten onze ge-
meente. Hij is toegankelijk en aanspreekbaar voor álle 
inwoners van Urk. Binnen de gemeente is onze burge-
meester herkenbaar aanwezig in het openbare leven. 
Onze burgemeester wil dat de gemeente Urk een re-
levante speler is in onze omgeving. Hij zoekt daarom 
actief het contact met rijk, provincie, regio, bedrijfs-
leven en buurgemeenten. 
Door actief te netwerken en zich te verbinden met 
partijen, signaleert onze burgemeester tijdig moge-
lijkheden om als zelfstandige gemeente Urk nieuwe 
ontwikkelingen te benutten. 

Basiscondities
Uiteraard zijn de vijf basiscondities zoals die voor elke 
burgemeester zijn vastgesteld, ook van toepassing op 
de burgemeester van de gemeente Urk: integer, her-
kenbaar, onafhankelijk, verbindend, stressbestendig 

Vaardigheden
Bij het profiel van de burgemeester van de 
gemeente Urk behoren de volgende vaardigheden: 
• evenwichtig 
• daadkrachtig 
• flexibel
• charismatisch 
• empathisch 
• nuchter 
• humor 
• communicatief 
• analytisch 
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Voorwaarden
1. Wij zoeken voor onze gemeente een energieke 

burgemeester, die bij voorkeur al de nodige 
bestuurlijke ervaring en levenservaring heeft. De 
burgemeester heeft relevante ervaring opgedaan 
binnen en zo mogelijk ook buiten het openbaar 
bestuur. 

2. Wij vragen een academisch werk- en denkniveau.
3. Onze burgemeester vestigt zich binnen een jaar 

in onze gemeente. (De gemeente Urk heeft geen 
ambtswoning beschikbaar). Hij verbindt zich met 
overtuiging als eerste burger en als inwoner van 
de gemeente Urk aan de lokale samenleving. Hij 
doet dat voor tenminste één ambtsperiode. 

4. De burgemeester mag nevenfuncties vervullen, 
mits in overleg met de raad. 

Procedure
Deze vacature is bekend gemaakt in de 
Staatscourant van 21 januari 2020. 
Een ontwikkelassessment maakt deel uit van de 
procedure. 

Quotes inwonersconsultatie

De burgemeester van Urk….

“weet dat hij/zij het niet alleen kan”

“is een echte burgervader/-moeder”

“Is sociaal en humoristisch en geloofwaardig door 
de touwtjes in handen te hebben”
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Samenvatting inwonersconsultatie (480 antwoorden)
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Welke van de twee? De 
burgemeester van Urk is....
1. een goede ambassadeur van Urk
2. een sterke lobbyist in Den Haag

Welke van de twee? De 
burgemeester van Urk is....
1. een echte burgervader/ -moeder
2. een stevige voorzitter van de 

raad

Welke van de twee? De 
burgemeester van Urk….
1. denkt mee met ondernemers
2. handhaaft ingezet beleid
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Welke van de twee? De 
burgemeester van Urk is....
1. is een echte visionair
2. staat stevig met de voeten in 

de klei

Welke van de twee? De 
burgemeester van Urk is....
1. is een lokale autoriteit
2. weet de weg in Brussel



Gemeentehuis
Singel 9, 8321 GT  Urk
Postadres
Postbus 77, 8320 AB  Urk

Tel. 0527-689868
Whatsapp 06-13567971 
E-mail gemeente@urk.nl
Website www.urk.nl


