Inleiding
Rozendaal is met 1623 inwoners de kleinste zelfstandige gemeente op het vaste land, gelegen aan het
Nationaal Park Veluwezoom. Onze naaste buren zijn de gemeenten Rheden, Arnhem, Apeldoorn en
Brummen.
Rozendaal beschikt over prachtige natuurgebieden, maar is aan de andere kant strategisch gelegen nabij
de A12 en de A50. Binnen de gemeentegrenzen vindt u kasteel Rosendael. Rozendaal is een
aantrekkelijke gemeente om in te wonen, te ontspannen en te recreëren. Winkel- en uitgaansgebieden
in Velp en Arnhem zijn zeer nabij. Rozendaal valt ook regelmatig in de ‘prijzen’; recent heeft Elsevier de
gemeente Rozendaal uitgeroepen tot 'beste gemeente van 2018'. Enkele jaren geleden kregen we al het
predicaat ‘beste gemeente voor opgroeiende kinderen’. De gemeente maakt deel uit van de regio
Arnhem-Nijmegen.
De gemeente is ontstaan uit de Heerlijkheid Rosendael. Tot ver in de 20e eeuw bedroeg het aantal
inwoners van Rozendaal niet veel meer dan 400. Het open karakter van de oude kern van het dorp is
goed bewaard gebleven. De oude dorpskern en het natuurgebied de Imbosch zijn tot beschermd
dorpsgebied verklaard. In de jaren negentig van de vorige eeuw is de gemeente Rozendaal uitgebreid
met de nieuwbouwwijk de Kapellenberg. De laatste wijk, Den Dael (bestemmingsplan de Del) is anno
2018 vrijwel gereed. Hier worden 64 woningen gerealiseerd. Het totale woningbestand in Rozendaal
bedraagt momenteel 671 woningen.

Demografie
Hieronder ziet u een tabel met de demografische opbouw van de gemeente Rozendaal. Het actuele
inwoneraantal (juli 2018) bedraagt 1623: 803 mannen en 820 vrouwen.
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Binnen de gemeentegrenzen
De gemeente heeft de regionale scholengemeenschap ‘Het Rhedens’ met ruim 800 leerlingen binnen
haar grenzen. De in de gemeente gevestigde basisschool ‘Dorpsschool Rozendaal’, behoort sinds 2007
bij de scholengroep Veluwezoom en heeft 250 leerlingen. De helft daarvan is afkomstig uit de
gemeente Rheden.
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Momenteel wordt er een prachtige nieuwe basisschool gebouwd, die in het najaar van 2018 zijn
deuren zal openen. Leerlingen krijgen een eigen gymzaal in de school. Er is ook plek voor een
peuterspeelzaal en kinderopvang.
Voor het groenbeleid en het beheer van de openbare ruimte
won Rozendaal in 2003 in de nationale competitie Entente
Florale de eerste prijs in de categorie Dorpen en kleine
steden. In de Europese competitie het jaar daarna behaalde
de gemeente de kwalificatie goud. Aan het onderhoud van de
openbare ruimte hechten de Rozendalers veel waarde. Het
grootste gedeelte van het grondgebied van de gemeente
bestaat uit bos- en heidegebied.
In de komende periode staat er in Rozendaal nog één klein bouwproject op stapel, namelijk
woningbouw op de Steenhoek; het (vrijkomende) terrein waar tot het najaar van 2018 nog de oude
Dorpsschool is gevestigd.

De Gemeenteraad
De gemeenteraad van Rozendaal bestaat uit 9 leden. Er zijn drie lokale partijen: Rosendael’74 (R’74),
Progressief Akkoord Rozendaal (PAK) en Belangen Gemeenschap Rozendaal (BGR).
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Deze partijen zijn ieder met drie zetels vertegenwoordigd. Het gezamenlijke
verantwoordelijkheidsgevoel van raad en college voor onze gemeente is groot. Transparantie van het
beleid en inzicht in kosten staan hoog op de politieke agenda.

De coalitie
De coalitie in Rozendaal bestaat uit twee partijen: Rosendael ’74 en PAK. De ambitie van het college is
beschreven in het coalitieakkoord 2018-2022: ‘Naar een toekomstbestendig en duurzaam Rozendaal’.
Speerpunten in het akkoord zijn de Rozendaalse zelfstandigheid, het belang van samenwerking met
Rheden en andere gemeenten in onze regio, en de energietransitie.

Het College
Het college van burgemeester en wethouders van Rozendaal telt drie leden: de huidige burgemeester
de heer J.H. Klein Molekamp (ook voorzitter) en twee parttime wethouders; mevrouw M.S. AlbrichtBrinkman (R’74) en de heer A. Logemann (PAK). Zij worden ondersteund door de gemeentesecretaris,
mevrouw W.G. Pieterse-Pook. De burgemeester heeft momenteel de volgende taken in zijn
portefeuille:
o Openbare orde en veiligheid
o Personeel en Organisatie (per 3 juli 2018 is het dossier ‘Organisatieontwikkeling’ overgedragen
aan de wethouders)
o Automatisering, beveiliging en privacy bewaking
o Integriteit
o Voorlichting
o Beleidscoördinatie en kwaliteitsbewaking
o Externe contacten

2

De portefeuilleverdeling wordt door de collegeleden onderling gemaakt.

De ambtelijke organisatie
De personele bezetting van de gemeente Rozendaal bestaat momenteel uit 11 FTE verdeeld over 13
medewerkers. Diverse taken worden uitbesteed, met name aan de gemeente Rheden, op het gebied
van bouwen en wonen, het sociale domein,
leerlingenvervoer en ICT gerelateerde zaken.
Omdat de gemeente Rozendaal zich terdege realiseert
dat er ook in de toekomst veel nieuwe taken op haar
afkomen, heeft het college recent een onderzoek naar
de ambtelijke organisatie laten verrichten door een
extern adviesbureau. Dit bureau heeft adviezen
uitgebracht, en onder andere de aanbeveling gedaan om
een verandermanager aan te stellen. Deze
verandermanager is aan de slag gegaan om een flexibele,
toekomstbestendige, ambtelijke organisatie te realiseren. In juli 2018 is een tussenrapportage,
opgesteld door de verandermanager, in de raad van Rozendaal besproken.

Gezonde financiën
Rozendaal is een financieel gezonde gemeente. Er wordt een behoudend financieel beleid gevoerd
met een duidelijke begrotingsdiscipline. Gemeentelijke uitgaven worden weloverwogen genomen,
langetermijninvesteringen getoetst op haalbaarheid en wenselijkheid. Dankzij verstandig financieel
beleid kan Rozendaal zich verheugen op een gezonde financiële reserve.

Uw profiel
De toekomstige burgemeester voldoet aan de algemene eisen voor iedere
burgemeester in Nederland: verbindend, integer, herkenbaar, onafhankelijk
en stressbestendig
1. U heeft het juiste verwachtingspatroon van het
burgemeesterschap
van Rozendaal
Rozendaal is een kleine gemeente. Door onze organisatieverandering zijn we op weg naar wat we zelf
noemen een ‘beheergemeente 2.0’. Op moderne wijze willen we de huidige voorzieningen in stand
houden en goed beheren. We voeren op correcte wijze alle taken uit die van ons worden vereist; we
doen wat we moeten doen, maar u moet zich ervan bewust zijn dat het burgemeesterschap in
Rozendaal betekent: beheren en besturen.
Dit dient op pragmatische wijze te gebeuren met oog voor de mogelijkheden èn onmogelijkheden van
een kleine organisatie.
Er wordt van de nieuwe burgemeester verwacht dat zij/hij tenminste voor de volle periode van 6 jaar
het ambt bekleedt. Uw keuze voor een kleine gemeente moet dan ook een bewuste keuze zijn.

2. U heeft bestuurlijke ervaring
U staat midden in de samenleving en hebt ruime bestuurlijke ervaring en kennis van bestuurlijke
processen. U bent bestuurlijk sensitief; u heeft een goed ontwikkeld gevoel voor bestuurlijke
verhoudingen en u weet hoe u zich in dit (spannings)veld moet bewegen; uw hulp kan worden
ingeroepen om eventuele rimpels glad te strijken.
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Daarnaast bent u goed op de hoogte van allerlei maatschappelijke ontwikkelingen; nationaal, maar
zeker ook regionaal en lokaal. In grote lijnen heeft u
kennis van de structuur van een gemeentelijke
organisatie.
Om een goed bestuurder te zijn noemen we nog een
aantal andere competenties die we belangrijk vinden
en die we bij u verwachten: u heeft een goed
inlevingsvermogen, u kunt goed onderhandelen en u
bent communicatief sterk. Nevenfuncties die
bijdragen
aan
de
kwaliteit
van
de
burgemeestersfunctie zijn welkom en bespreekbaar.
3. U heeft ‘persoonlijke’ bestuurskracht

Rozendaal is een kleine gemeente, maar niet onzichtbaar! Juist omdat we klein zijn kunnen we
regelmatig een waardevolle (en neutrale) bijdrage leveren aan bestuursfuncties in de regio. We
merken dat dat zeer gewaardeerd wordt; daarin zijn we dus ‘groots’. U begrijpt dit.
U heeft ook persoonlijke bestuurskracht, nét dat beetje extra, en we verwachten van u dat u deze
‘kracht’ actief inzet in de regio, niet alleen om onze zichtbaarheid te vergroten, maar bijvoorbeeld ook
om een intermediërende, verbindende rol te spelen. Kortom: in regionale overleggen voelt u zich als
vis in het water.
4. U past bij Rozendaal en Rozendaal past bij u

Rozendalers hebben het behoud van de zelfstandigheid van Rozendaal hoog in het vaandel staan; zij
zijn verschrikkelijk trots op hun unieke zelfstandige gemeente, deze parel in Gelderland. Daarnaast
heeft Rozendaal een eigen karakter en een eigen sfeer. We zijn op zoek naar een betrokken
burgemeester die begrip heeft voor ons zelfstandigheidsstreven, en zich daarvoor inzet.

5. U bent burgemeester voor alle Rozendalers
Veel Rozendalers doen vrijwilligerswerk en verlenen mantelzorg, zijn actief betrokken bij verenigingen
en kerken. U heeft daar als burgemeester oog voor en bent er voor alle Rozendalers. Verschillen mogen
er zijn. U bent oprecht, open en geïnteresseerd in mensen en wat hen bezighoudt. Goed en direct
contact met inwoners wordt buitengewoon belangrijk gevonden. U bent stressbestendig bij
calamiteiten, straalt rust en vertrouwen uit. U vervult uw functie als burgemeester met energie, plezier
en een gezonde dosis humor.
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6. U zet zich in voor lopende en nieuwe ontwikkelingen

Door de kleinschaligheid van Rozendaal is samenwerking een kernbegrip in onze gemeente. Wij
móeten wel samenwerken met onze omliggende gemeenten en dat doen we dan ook. De uitvoering
van het Sociale Domein bijvoorbeeld hebben wij aan de gemeente Rheden gemandateerd. Daarnaast
participeren we in talrijke regionale samenwerkingsverbanden.
Om nog beter voorbereid te zijn op de toekomst, en om de taken die op ons af komen goed uit te
kunnen voeren hebben we in 2017-2018 een verandertraject ingezet om onze bestuurskracht verder
te verstevigen. In samenwerking met andere partijen moeten resultaten worden geboekt.
Wij zoeken een burgemeester die samen met college, raad, inwoners en andere gemeenten meedenkt,
kansen grijpt en verzilvert om onze plannen te realiseren, maar ook een burgemeester die op het juiste
moment ruimte laat aan anderen.

Uw rol en uw taken

U voelt zich betrokken bij de
ambtelijke organisatie en
beschouwt uw medewerkers als
menselijk kapitaal waar u zuinig
mee omgaat. U neemt deel aan
personeelsactiviteiten.

U bent bestuurlijk
verantwoordelijk voor de
openbare orde en veiligheid.

Als voorzitter van de raad
zorgt u op een flexibele wijze
voor een goed verloop van het
besluitvormingsproces.

Als voorzitter van het college bent u
een teamleider die in staat is het
college als eenheid te laten optreden,
op basis van collegiaal bestuur met
respect voor de eigen
verantwoordelijkheid van de
portefeuillehouders.
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U bent digitaal vaardig
en heeft belangstelling
voor ICT ontwikkelingen.

Met enthousiasme
voert u
representatieve
taken uit.

In de praktijk bereidt u veel
vergaderingen en regionale
bijeenkomsten zelf voor. In Rozendaal
kan een bestuurder niet altijd rekenen op
ambtelijke ondersteuning ten aanzien
van externe bestuurlijke
aangelegenheden.

U werkt in een kleine setting en
dit betekent dat u zelf uw
toespraken, bestuurlijke
stukken en overige teksten
schrijft.

U heeft oog voor de
samenwerking met
andere gemeenten en
ziet de noodzaak
daarvan in.

Overige zaken
✓ De gemeente beschikt niet meer over een ambtswoning maar is bereid er een te bouwen in
bestemmingsplan de Del c.q. een bestaande woning aan te kopen elders in de gemeente.
Daarvoor is het bedrag van de verkoop van de vroegere ambtswoning gereserveerd.
✓ Rozendaal geeft uitvoering aan de standaardregeling voor tijdelijke compensatie van
eventuele dubbele woonlasten.

Spreekt de functie u aan?
✓ Voor vragen kan contact worden opgenomen met het secretariaat van het kabinet van de
Commissaris van de Koning, bereikbaar via telefoonnummer (026) 359 86 30 of via een e-mail
naar kabinet@gelderland.nl
✓ Uw sollicitatiebrief, CV en pasfoto kunt u richten aan Zijne Majesteit de Koning door
tussenkomst van de heer C.G.A. Cornielje, Commissaris van de Koning in de provincie
Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem.
✓ Meer informatie over de gemeente Rozendaal vindt u op de website rozendaal.nl
✓ Een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure.
Rozendaal, juli 2018
Mevr. drs. C. ter Brugge, fractievoorzitter Rosendael ‘74
Mevr. L. Hupkes, fractievoorzitter BGR
De heer ir. W. Jansen, fractievoorzitter PAK
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