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Profielschets Wethouder D66 Zwijndrecht 
 

De gemeente Zwijndrecht telt 44.654 inwoners  en heeft een oppervlakte van 22,77 km².  Sinds 

2003 maakt ook de voormalige gemeente Heerjansdam deel uit van de gemeente Zwijndrecht. 

Zwijndrecht werkt samen met enkele buurgemeenten in het regioverband Drechtsteden. 

Zwijndrecht ligt in de Zwijndrechtse Waard (een deel van het eiland IJsselmonde) en grenst aan de 

gemeenten Barendrecht, Ridderkerk en Hendrik-Ido-Ambacht en aan de rivieren Noord en Oude 

Maas. Het bekende 'Drierivierenpunt', het drukst bevaren punt in Nederland, ligt bij Zwijndrecht. De 

rivieren Noord, Oude Maas en Beneden-Merwede komen hier samen. 

 
D66 Zwijndrecht zet zich de komende periode in voor goed onderwijs, goed klimaat en goede zorg.  

De gemeenteraad heeft 27 zetels. Het college bestaat uit 4 wethouders van respectievelijk het CDA, 

CU/SGP, ABZ en D66. 

De gemeente Zwijndrecht werkt met een raadsbreed programma wat getekend is door8 van de 9 

politieke partijen.  

 

Alle partijen hebben een lijst opgesteld met onderwerpen die de komende vier jaar aandacht 

verdienen. Dit is verwerkt in het raadsbrede programma waarmee  het college een duidelijke focus 

en prioritering heeft. De vier grote thema's voor de komende raadsperiode zijn: 

1. Wonen, bouwen en wooncarrière 

2. Bestrijding van armoede 

3. Welzijn en zorg 

4. Veiligheid en leefomgeving 

De wethouders vacature is ontstaan doordat de huidige wethouder als burgemeester naar 

Albrandswaard vertrekt. 
D66 Zwijndrecht is op zoek naar een wethouder die zowel bestuurlijke als politieke ervaring heeft 

en die namens D66 een spilfunctie kan vervullen binnen het College. De portefeuille betreft een 

belangrijk deel van het sociaal domein bestaande uit de WMO, Jeugdhulp, Gezondheid, Sport en 

Onderwijs als ook de 3D aanpak. De afgelopen jaren is samen met de gemeenteraad, 

maatschappelijke organisaties, inwoners en de ambtelijke organisatie  een brede en stevige basis 

gelegd in het sociaal domein. Wij zien graag dat de nieuwe wethouder deze lijn voortzet en verder 

uitbouwt. 

 

D66 Zwijndrecht stelt de volgende eisen aan een potentiële wethouder: 

 
Taken: 

o Is het gezicht van D66 in het gemeentebestuur 

o Werkt nauw samen met burgemeester, wethouders, en de gemeenteraad  

o Toont leiderschap en beïnvloedt de agenda om er zo mede voor te zorgen dat het 

raadsprogramma gerealiseerd wordt 

o Verbindt het gemeentebestuur met de inwoners en maatschappelijke organisaties 

o Stimuleert de samenwerking binnen de gemeenteraad 

o Bestuurt vanuit de inhoud en is betrokken bij de portefeuilles van andere wethouders 
  



o Is aanwezig bij diverse lokale evenementen en daarmee laagdrempelig bereikbaar voor 

inwoners 

o Geeft invulling aan burgerparticipatie 

 
Vaardigheden: 

o Ruime, brede, stevige kennis van het sociaal domein (jeugd, wmo, etc). 

o Een teamplayer die op een rijdende trein kan stappen en niet zijn/haar eigen nieuwe visie 

wil ontwikkelen op bovengenoemd terrein, maar de basis die er ligt uit gaat voeren. 

o Neemt verantwoordelijkheid voor aangegane verplichtingen en draagt de consequenties 

o Heeft het vermogen open te staan voor andere waarden en normen en hier op een 

begripvolle wijze mee om te gaan 

o Is communicatief sterk, kan overtuigen, luisteren naar anderen, goed debatteren en spreekt 

de taal van bestuurders en inwoners van de gemeente 

 
Vereisten: 

o Politieke en bestuurlijke ervaring 

o Affiniteit met het openbaar bestuur 

o Ervaring in het sociaal domein 

o Integer bestuurder 

o Is lid van D66 

o Bij voorkeur woonachtig in Zwijndrecht of de Drechtsteden 

o Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een vrouw 

De kandidaat neemt deel aan de permanente campagne voor D66 en gaat akkoord met de 

afdrachtsregeling van de Afdeling. 


