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Als je onze gemeente binnenkomt dan voel je de 
ruimte. Met 907,6 km² is Het Hogeland de op één 
na grootste gemeente van Nederland. Dat doet wat 
met ons. We voelen ons vrij, volgen onze eigen weg 
en zijn ondernemend. In de ruimte die we hebben 
zitten kansen en die benutten we. Denk aan de 
bedrijvigheid in onze drie zeehavens (Eemshaven, 
Lauwersoog en Noordpolderzijl), de innovatieve 
landbouw en de groei van recreatie en toerisme 
binnen onze gemeente.

De grootste kracht zit in ons als inwoners. 
Het Hogeland is met recht veerkrachtig te noemen. 
De vormende invloed van het wad en het water 
is nog steeds voelbaar. Het gebied wordt al 
eeuwenlang bewoond. Dit rijke verleden zie je onder 
andere terug in de 571 rijksmonumenten die onze 
gemeente sieren. Ook al werd ons bestaan bedreigd, 
door samen te werken kwamen we vooruit. Nu nog 
steeds. Dat geldt zowel voor de meest weerbare 
inwoners in onze gemeente, als voor inwoners die 
een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

De gemeente Het Hogeland bestaat sinds 1 januari 
2019 en is een samenvoeging van de voormalige 
gemeenten Bedum, Eemsmond, De Marne en 
Winsum. Hierdoor telt onze gemeente meer dan 
vijftig kernen waarvan er niet één de grootste is. 
Wij zijn nu op zoek naar een kroonbenoemde 
burgemeester. Een burgemeester die daadkracht 
toont, toegankelijk is en kan verbinden.

De inwoners van Het Hogeland zoeken een burgemeester die draagvlak 
organiseert. Daarnaast zoeken zij een burgemeester met een vooruitstrevende 
en informele houding die zich voornamelijk richt op uitdagingen van de 
toekomst. Zij of hij is ervaren, en heeft deze ervaring bij voorkeur opgedaan 
in de samenleving en het bedrijfsleven. Inwoners zoeken een daadkrachtige 
burgemeester, die mensen en partijen kan verbinden. De nieuwe 
burgemeester dient te zorgen voor een veilige gemeente en heeft oog voor de 
langere termijn. 

(bron: inwonersconsultatie MijnBurgemeester)

47.813 unieke inwoners. Het wad, het water en 
het platteland. Een rijke historie in meer dan 50 
kernen en buurtschappen. In Groningen gaat niets 
boven Het Hogeland. 



De burgemeester van Het Hogeland…
… inspireert raad, college en organisatie 
Het Hogeland is een herindelingsgemeente en dat brengt veel veranderingen met zich mee. Het is voor 
onze gemeente een prioriteit om de basis goed op orde te brengen. In de raad. In het college. In de 
organisatie. Tegelijkertijd willen we samen werken aan de uitdagingen van de toekomst. Slagvaardig én 
pragmatisch bevordert onze burgemeester dat de energie die wij in huis hebben goed tot zijn recht komt. 
Dit betekent ruimte creëren voor organisatie en bestuur. We verwachten dat de burgemeester raad, college 
en organisatie stimuleert buiten bestaande kaders te denken en hen inspireert kansen te benutten en met 
nieuwe ideeën te komen.
 

… heeft oog en oor voor inwoners
Als je Hogelandsters vraagt waar zij vandaan komen, dan geven zij hun dorp als antwoord. Het belang 
van de eigen kern wordt in Het Hogeland doorleefd en mensen verbinden zich daarmee. Zo vind je (zorg)
voorzieningen terug midden in de kernen en inwoners houden rekening met elkaar. Dat laat zien dat we hier 
naar elkaar omkijken. Dat we het belangrijk vinden dat iedereen kan meedenken en meedoen. 
De burgemeester ziet de kracht die in inwoners schuilgaat, staat voor hen klaar en denkt oprecht 
geïnteresseerd mee. Zonder zaken over te nemen draagt onze burgemeester eraan bij dat inwonerkracht 
daadwerkelijk wordt benut. In onze gemeente hebben wij te maken met de aardbevingsproblematiek. 
Inwoners en ondernemers worden geconfronteerd met beschadigde huizen en gebouwen, 
onveiligheidsgevoelens en gezondheidsproblemen. Dit vraagt dat de burgemeester stevig in de schoenen 
staat. Én goed luistert naar de zorgen en wensen van onze inwoners. De burgemeester is een bondgenoot 
die helder verwoordt wat leeft in de samenleving. Binnen Het Hogeland, in de regio en elders in het land.

… versterkt onze positie in de regio
We zijn de grootste plattelandsgemeente van Nederland. Met de Eemshaven hebben we een strategische 
positie. De stad Groningen is voor ons belangrijk. Economisch, sociaal en cultureel. Het is essentieel 
voor Het Hogeland dat we ons verstaan met Stad en Ommeland. Onze burgemeester is zich bewust van 
dit speelveld en haar internationale dimensie. Zo is onze burgemeester in de regio en daarbuiten een 
overtuigende gesprekspartner en belangenbehartiger. Natuurlijk niet alleen. Maar samen met college en 
raad. Op het terrein van openbare orde en veiligheid spelen eveneens uitdagingen. Zo brengen bijvoorbeeld 
de zeevaart en de havens (veiligheids)risico’s met zich mee. Het overboord slaan van containers in het 
Waddengebied is daar een recent voorbeeld van. In crisissituaties treedt onze burgemeester doortastend op 
en staat voor de gemaakte keuzes. Dit vraagt tact, sensitiviteit en goede communicatie.

Al met al vragen we een heuse 
AAA-burgemeester:
      • Onze burgemeester is ambitieus. Door organisatie en inwoners te laten samenwerken aan de   
 uitdagingen van nu en van de toekomst.
      •  Daarnaast is onze burgemeester een aanvoerder. Door kansen te signaleren en mensen    
 met elkaar te verbinden komen onze inwoners en ondernemers samen verder.
      •  Onze burgemeester is ook een ambassadeur. In de regio wordt Het Hogeland gezien als    
 een goede samenwerkingspartner en onze inwoners voelen zich gehoord.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.
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