
PvdA/GroenLinks  

Son en Breugel 
 

p/a Scheldelaan 25 
5691 HP Son en Breugel 

 

Profielschets gemeenteraadslid wethouder 1 

 

Profielschets wethouder 

Inleiding 
Sinds 2002 vormen PvdA en GroenLinks in de gemeente Son en Breugel een 

gezamenlijke progressieve fractie met bijzondere aandacht voor sociale en duurzame 
thema’s. Bij de verkiezingen in 2018 behaalde PvdA/GroenLinks 10,1% van de 

stemmen, ten opzichte van 8,9% in 2014. Daarmee is PvdA/GroenLinks de 5e partij in 
Son en Breugel, met 2 van de totaal 17 zetels in de gemeenteraad. 

 
De overige partijen zijn Dorpsvisie (6 zetels), VVD (3), CDA (3), Dorpsbelang (2) en 

D’66 (1). Op voordracht van Dorpsvisie is in maart 2018 Gaby van den Biggelaar 
aangesteld als informateur en later formateur. Onder haar leiding is een coalitie van 

Dorpsvisie, CDA en PvdA/GroenLinks tot stand gekomen en in juni is het 
coalitieakkoord “Samen bouwen aan een mooier Son en Breugel” gepresenteerd. 

Tevens is toen Tom van den Nieuwenhuijzen namens PvdA/GroenLinks benoemd voor 
een tweede termijn als wethouder. 
 

Op 18 januari 2019 heeft wethouder Van den Nieuwenhuijzen te kennen gegeven dat 
het wethouderschap in Son en Breugel hem niet meer past en heeft zijn ontslag 

aangeboden. 
 

De fractie van PvdA/GroenLinks heeft besloten op zoek te gaan naar een nieuwe 
wethouder voor Son en Breugel. Daarbij staat voor de fractie voorop dat kandidaten 

bereid moeten zijn en over de kwaliteiten moeten beschikken om de komende jaren 
daadkrachtig en vasthoudend bij te dragen aan de verwezenlijking van de doelen die 

de huidige coalitie zich heeft gesteld. Ook moeten kandidaten in staat zijn om daarvoor 
binnen en buiten de gemeenteraad een breed draagvlak te verwerven. 

Procedure 
De sollicitatieprocedure ziet er als volgt uit: 

a) Schriftelijke sollicitaties kunnen tot en met zaterdag 2 februari gericht worden 
aan fractievoorzitter Joris van Dam (joris@pvdagl.nl / 06-28101259), voorzien 

van een motivatiebrief en CV. Sollicitaties worden vertrouwelijk behandeld. 
b) Kandidaten ontvangen uiterlijk woensdag 6 februari een reactie en indien zij tot 

de voorkeurskandidaten behoren een uitnodiging voor een gesprek. 
c) Gesprekken vinden plaats met fractievoorzitter Joris van Dam en 

gemeenteraadslid Willem Buurke in de periode tussen 4 februari en zondag 17 
februari. 

d) De voorkeurskandidaat zal vertrouwelijk voorgelegd worden aan de beide 

coalitiepartijen en op 19 februari zal de fractie haar voorkeurskandidaat 
voordragen voor een integriteitstoets 

e) De benoeming van de wethouder staat vooralsnog gepland op 21 maart 2019 in 
de vergadering van de gemeenteraad van Son en Breugel 

https://www.sonenbreugel.nl/document.php?m=62&fileid=96598&f=dc99a08de584c72c3f002e8512c39391&attachment=1&c=79660
https://www.pvda-groenlinks-sonenbreugel.nl/2019/01/vertrek-wethouder-tom-van-den-nieuwenhuijzen/
https://www.pvda-groenlinks-sonenbreugel.nl/2019/01/vertrek-wethouder-tom-van-den-nieuwenhuijzen/
mailto:joris@pvdagl.nl
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Profiel wethouder 
We zoeken een sterke, ervaren bestuurder en toegankelijke wethouder, die zich sterk 

betrokken toont bij lokale en regionale ontwikkelingen. De wethouder betrekt actief de 
opvattingen van inwoners en ondernemers in Son en Breugel bij de totstandkoming 

van collegestandpunten. De wethouder geeft proactief invulling aan burgerparticipatie 
en werkt aan een breed draagvlak van voorstellen, zowel binnen de gemeenteraad als 

daarbuiten. 
 

De wethouder staat, zeker in een kleine gemeenschap als Son en Breugel, dicht bij de 
burger. Je geeft vorm en inhoud aan onze (sociaaldemocratische) idealen. Denk hierbij 

aan gelijke kansen, het recht op een fatsoenlijk bestaan, duurzaamheid en sociale 
voorzieningen die voor iedereen toegankelijk en betaalbaar zijn. 

 
Wij zoeken iemand die actief in het leven staat, aan de maatschappij deelneemt en 

zich strijdbaar en met overtuiging wil inzetten voor de samenleving. Hij of zij wil en 
kan het maximale eruit halen voor de samenleving, met aandacht en zorg voor de 
mensen die het minder hebben. Deze houding vertaalt zich in duidelijke resultaten bij 

onderhandelingen, debatten en presentaties. De burgers herkennen de wethouder als 
iemand die opkomt voor het bereiken van onze sociale en duurzame idealen. De 

PvdA/GroenLinks wethouder doet dit niet alleen vanuit het gemeentehuis maar zeker 
ook in contact met burgers. Hij/zij heeft de kwaliteiten om met veel overtuiging en 

deskundigheid de media te woord te staan, in voor iedereen begrijpelijke taal. 
 

Je bent betrokken bij de lokale afdelingen van PvdA/GroenLinks en bent je bewust van 
je gezichtsbepalende functie. Je staat in direct contact met leden van de lokale afdeling 

en de fractie van PvdA/GroenLinks. 

Functievereisten 
- Je onderschrijft de samenwerking tussen PvdA en GroenLinks en het 

gezamenlijke verkiezingsprogramma 

- Je onderschrijft het coalitieakkoord “Samen bouwen aan een mooier Son en 
Breugel” 

- Je hebt concrete ideeën ter verbetering van het gemeentelijke beleid en de 
drang om deze te realiseren 

- Je bent nieuwsgierig naar wat leeft in de samenleving, bent goed op de hoogte 
van maatschappelijke ontwikkelingen en je hebt een breed netwerk binnen de 
gemeente Son en Breugel en de regio Zuid-Oost Brabant 

- Je bent benaderbaar voor alle inwoners van de gemeente, je luistert goed en 
neemt mensen serieus 

- Je hebt politiek inzicht en gevoel voor de verhoudingen tussen het college en de 
gemeenteraad 

- Je kunt politieke kwesties in gewone taal overbrengen en beschikt over goede 
mondelinge en schriftelijke vaardigheden 

- Je hebt bestuurlijke ervaring, bij voorkeur als wethouder 
- Je bent in staat om je snel in te werken op nieuwe dossiers 

- Je handelt altijd integer, ook bij druk van buitenaf. Je gaat zorgvuldig en 
discreet om met vertrouwelijke of gevoelige informatie 

- Je bent lid van GroenLinks of van de PvdA of bereid dit te worden 
- Je onderschrijft de interne contributie- en afdrachtsregelingen van PvdA en/of 

GroenLinks 

http://www.pvda-groenlinks-sonenbreugel.nl/wp-content/uploads/2017/12/Verkiezingsprogramma-2018-PvdA-GroenLinks.pdf
https://www.sonenbreugel.nl/document.php?m=62&fileid=96598&f=dc99a08de584c72c3f002e8512c39391&attachment=1&c=79660
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