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Dalfsen biedt een buitenkans:
wordt u onze nieuwe burgemeester? 

 
De gemeente Dalfsen bestaat uit ruim 28.000 inwoners, verspreid over vijf  kernen en een 

uitgestrekt buitengebied. Maar wist u dat er in dit gebied al ruim 5000 jaar mensen leven? 

De ‘Schat van Dalfsen’ licht een tipje van de sluier op van de rijke geschiedenis en 

daarmee trekken we veel belangstelling. De mensen van toen leefden in primitieve 

nederzettingen. De kernen van nu zijn vitale gemeenschappen met uitstekende 

voorzieningen. Wat ons bindt is betrokkenheid bij de eigen leefomgeving. 

Toch heeft elke kern zijn eigen boeiende karakteristiek. 

 

Dalfsen is de groenste kleine stad van Europa. En dat kun je zien. Je vindt hier groene 

kernen, omringd door landgoederen, agrarische cultuurlandschappen en prachtige natuur. 

Genieten en rust zijn woorden die bij ons passen. Maar vergis je niet, we zijn onderdeel 

van een bruisende regio. Onze kernen zijn levendig met ruimte voor ondernemers en een 

breed winkelaanbod. Onze gemeente is gunstig gelegen en goed bereikbaar, waardoor 

de stad dichtbij is. 

De bestuurscultuur in Dalfsen kenmerkt zich 

door de goede onderlinge verhoudingen, 

zowel tussen raad, college en burgemeester 

als tussen partijen onderling. De gemeen-

teraad van Dalfsen kent zes partijen die van 

kleur verschillen en toch samen een geheel 

vormen. Die verschillen wil de gemeenteraad 

benutten en de ruimte geven. Vanzelfsprekend 

zoeken wij een burgemeester (v/m) die boven 

de partijen staat en bij ons bestuur past. 

Weet u het goede van Dalfsen te behouden 

en pakt u tegelijkertijd de opgaven van de 

komende jaren aan? Wij zien drie rollen die 

bijzondere aandacht verdienen...

Dalfsen

Nieuwleusen

Lemelerveld

Hoonhorst

Oudleusen

“Tussen de 
mensen staat 
en weet wat 

er leeft”



... een betrokken
verbinder in de 
gemeenschap

Onze samenleving is gevarieerd. In Dalfsen vind je het allemaal: 

plaatselijke belangen, sportverenigingen, dorpsfeesten, 

historische kringen, duurzame dorpen en kerken. Iedere kern 

heeft op dit vlak wat anders te bieden. Dit komt doordat in Dalfsen 

mensen met verschillende achtergronden en kwaliteiten wonen. 

We zoeken elkaar op en helpen elkaar. We verwachten van onze 

burgemeester hetzelfde: oprecht betrokken bij onze inwoners. 

Wij vinden het belangrijk dat de burgemeester er echt is voor 

Dalfsen en onderdeel uitmaakt van de gemeenschap. Dit uit zich 

in een informele en benaderbare houding. Inwoners moeten het 

gevoel hebben dat ze altijd bij de gemeente terecht kunnen. 

Zowel met zaken waar ze trots op zijn, als zaken waar verbetering 

mogelijk is. U geeft daarin het goede voorbeeld. Dit vraagt om 

een burgemeester die kansen ziet om burgerparticipatie naar 

een nieuw niveau te brengen.

... een initiatiefrijke aanjager in de regio

Dalfsen ligt in een belangrijke economische regio met een ruim en divers aanbod van werk. In onze gemeente wonen veel mensen die elders in de 

regio werkzaam zijn. De trein en bussen van en naar Zwolle, de fietspaden en de wegen zijn druk bezet. Wij kunnen dus niet zonder de regio, maar de 

regio kan ook zeker niet zonder ons. Veel mensen van buiten de gemeente weten het Vechtdal te vinden. Voor veilig wonen, werken, ontspannen 

en recreëren, is Dalfsen een fijne plek. 

Een goede en zelfverzekerde samenwerking met de regionale verbanden en de provincie is essentieel. Dit vereist bestuurlijke sensitiviteit, een 

langetermijnvisie op samenwerking en een constructieve en initiatiefrijke houding. We lopen vaak voorop en dat willen we graag zo houden. 

U maakt zich daarom ook buiten de gemeentegrens hard voor onze gemeente en de belangen van onze inwoners. 

“Dalfsen ook 
landelijk op 

de kaart (blijft) 
zetten”



Kortom

We zoeken een burgemeester met hart voor de samenleving en 

oprechte interesse in onze gemeenschap. Onze burgemeester 

weet hoe we in het oosten leven, maar hoeft niet uit het oosten 

te komen. We verwachten wel dat u zich zal binden aan onze 

gemeente en onze inwoners. 

We zoeken een stevige burgemeester. Iemand die niet bang is 

om aan te jagen en die het beste in anderen - en zichzelf  - 

naar boven weet te halen. Iemand die weet wat er nodig is om 

tot goede keuzes te komen en vervolgens niet schroomt om 

besluiten te (laten) nemen. 

Burgemeester zijn van onze gemeente is leuk en uitdagend, 

een mooie fulltime job!

Betrokkenheid inwoners bij 
opstellen profielschets

De inwoners van Dalfsen hebben via een consultatie meegedacht 

over de kwaliteiten die hun nieuwe burgemeester zéker moet hebben. 

Ze konden hiertoe online een vragenlijst invullen of één van de drie 

inloopbijeenkomsten bezoeken. In totaal hebben 569 inwoners hun 

mening gegeven. De input van de inwoners is meegenomen bij het 

opstellen van deze profielschets en is te vinden op www.dalfsen.nl.

Informatie

Meer informatie over de procedure en de mogelijkheid tot 

solliciteren vindt u op de website van de Provincie Overijssel: 

www.overijssel.nl/burgemeesterdalfsen

Daar vindt u ook een informatiepakket. Een assessment behoort in 

de benoemingsprocedure tot de mogelijkheden. Ook kandidaten van 

buiten het openbaar bestuur worden uitgenodigd om te solliciteren.

... een dienend
leider in het

gemeentehuis

Het gaat goed met Dalfsen. Onze gemeente scoort 

hoog op veel gebieden. Maar we zijn nog niet klaar. 

De komende jaren zien we grote uitdagingen op het 

gebied van klimaat en duurzaamheid, de transformatie 

in het sociaal domein en het solide financieel beleid. 

Wij verwachten dat u de ontwikkelingen op deze 

beleidsterreinen een zetje in de goede richting geeft. 

Als begeleider van bestuurlijke processen bewaakt u de 

voortgang, brengt u anderen in positie en zorgt u dat er 

knopen worden doorgehakt. U kunt dit direct laten zien in 

de actualisatie van de missie en visie van de gemeente.

We zoeken een mensgerichte en empathische leider met 

daadkracht die ook in crisissituaties goed uit de verf  komt. 

We verwachten dat u dit waarmaakt in ons bestuur en 

onze organisatie. U laat dit zien door op ontspannen 

wijze een leidende rol op te pakken, als creatief  en 

conceptueel denker. De burgemeester heeft eigen 

bevoegdheden en verantwoordelijkheden, met name op 

het gebied van handhaving, openbare orde, veiligheid en 

integriteit. Op die terreinen bent u een gezaghebbende 

persoonlijkheid. Uiteraard bent u in staat een bijdrage te 

leveren aan een goede planning en controlcyclus.

“Een vrouw 
zou wel 

leuk zijn”



De ambtelijke organisatie
De ambtelijke organisatie wordt aangestuurd door de directie 

die bestaat uit twee personen. De organisatie telt 5 eenheden: 

Bedrijfsvoering, Ruimtelijke Ontwikkeling, Openbare Ruimte, 

Maatschappelijke Ondersteuning en Publieksdienstverlening. 

De totale personele omvang van de organisatie is 196 fte.

De gemeenteraad heeft een raadsagenda opgesteld. In de raadsagenda ‘Kleurrijke kubus’ is een aantal 

onderwerpen benoemd waar de gemeenteraad inhoudelijk en/of  procesmatig richting aan wil geven.

De coalitie wordt gevormd door Gemeentebelangen en het CDA. In het coalitieakkoord 

‘Dichtbij-Dalfsen-Dichtbij’ worden de ambities voor het college voor de periode 2018-2022 beschreven. 

De basis-
competenties 
die we in onze 
burgemeester 
terug willen 

zien zijn:

  Integer

  Herkenbaar

  Onafhankelijk

  Verbindend

  Stressbestendig

Hoe zien inwoners van de gemeente 
Dalfsen de nieuwe burgemeester? 

Het college
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen telt 4 leden: de burgemeester en 

drie wethouders. Gemeentebelangen levert twee wethouders en het CDA heeft één wethouder. 

De gemeenteraad

CDA: 5

ChristenUnie: 3

PvdA: 2

D66: 1

VVD: 1

Gemeentebelangen: 9


